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 تعط ١

 ًاماقم ( ةراقونا ىوربو ) ةرق يبا سورودواثل نا + فاؤلا فيرعت +
 ةيلدخلا تافنصملا ىف مهعراو نيسنكلا ةبتكلا مظعاك هن وربتعف نييت وغاللا نإ ا

 ام عمو ٠ نيعدتملا معازم دينف ىف ةححك هنوذخشي مهارت ثمحب ةشدلا ثاحنالاو

 شاع هنا" جزملاو هتمح تا نم ًاكش' فرعت داكن ال ناثلا عفر نم ٌبئاكلا اذه
 ىقشمدلا انحوب سيدقلا فرع هناو عساتلالئاوا ىو حبسلل نماثلا نرقلا رخآافا ىق

 ملقعلا "سيدقلا كاذ باقعا رثأت سورودواث نا هسف بير ال امو ٠ هل دملتت لب

 اهريغو ةيتيلثونملاوةيبوقعملاو ةيروطسنلاك عدلا ةبراحم ىف هازاحو .عرالا بتاكلاو

 ةثحابملا ةقيررط ىلع هدشفا لعج امبرو:ةنعضولا ةلدالاو ةيلقعلا نيهاربلاب املع درب

 انلوق لؤيو ٠ لوقءلا يف خسرا باوحلا نوكف .عدتملاو ىئكدترالا نيبةرؤاحلاو
 ىف شاع ىذلا ملشروا فقسا اموت ىلع .هتالاقم ضعب ىلما هنا ة رق يبا نمز ىف

 ىلا ةارق.وبا سعو م09 ةنس.ملشارالا يسرك ىلغ ًاسلاح ناكو نماثلا :نرقلا رخاؤا

 كلذ ىلع ليل دلاو همم عج ىلا مو ةنس رم «سمالا ىلا ىذلا نوهللا دهع

 نوما دة رافع ادإ ىررج قد نادل العيقااه وعلا ةيتكم يف نإ

 ةرواخنا ةريهشلا نيل نا رج رلغ انوا ناك هنا هناياتك ةمدقم نم ذافتس امناف

 ىف ةنيدم ىهاو « ةراق » ىلع نقيا مناك هلا اولاقو كلذ (نضطسلا/ركت ادق 1

 قشمدو نغمح دودح ىف لا ةنيدملا نه هده ةراق نا ليشو ا ربع ف نياطسلف

 لفتلسا اهل فرعي لو .فقسا ةماقا ىضتقيب ام ىراصتلا نم انف .نكي.ل :نارحل تالا

 ةراق فالخلب :ةيسابعلا ةلودلا نامز ىلا ةئباصلا نيد ىلع اهلها ناك دقو خيراتلا 5

 قفاوي اذهو ىلكلا سوبراكم . كزرطبلا نامز ىلا اهتقتسا ةيمها اذ تناك اهناف هذه

 ةئلاثلا هتلاقم ىف درو ٠١ بسانيو .قشمدلا انجومل ذملتت هلا ةرق يبا نع لاش اه

 قيرملا عنق ال جيحللا هذه نا ريغ« ىصمح لجراعم هنرواح نهضت ىتا ةيئاث ويلاب
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 نارح فقسا هللا ةيبرعلاو ةيئانوملاب هفيل ان ردص ف ميرصلاصقلادوجو دنع يناثلا

 ىلا ب رق ثيحقشمد برق,هدإوم ناكم ىلا ةبسن ةراق يبا وا ةر. يبا ىعد هلعاو

 اهتننا رطمل ةعبا7 تناكىتلا نارحو اهرلا ىلع كلذدمب ًاذقساراص مث هل ذملتتو ىتشمدلا

 سردقلا سفن .نوكحي هلعلو ٠ ىسامعلا نؤماملا للا ب رقت نإ هل منت كلذ

 نوماملا ىلا اب رقم ناكو اهرلا ىلع ًافقسا راصىذلا اياس نييدقلا قس نمىذلا سورودوات

 ناوصلاب معا هللاو هؤافش ءابطالا ابعا ضرم نم هافش نا دعب هرصن ىتح

 دالب ىلع ا نك هنا ةرق ين سورودواث قح ْق ةعئاشلا ماهوالا نمو

 دعب ناكح ةيراك فقسا ا نا باوصلاو ٠ .ةمقا رث لامعا نم ةيرراك

 ةيئيطنطسقا» كريرطب سويتوف دهع ىلع شاعو ةنس هّئم وحن ةرقينا سورودوأث

 يلوسرلا ىسركلا .ىلع هنامصع ف .هضقانو

 ني ةلقم 6+ نعةزاصف ًاقباس ةفورعم تناكىتلا ةرق يلا سورودواث فيل ان اما

 ١431 ةحفصلاْنم هال لا نلجلا ىف نيل نان ورلا ءابالا لامعا ىف كج رَأةلااوظمو ٌةريضق

 راست رغ فوقع. ريهشلا ىعوسنلا بالا ةإملخا راثالا هذه رمثشن نم لواو 17٠١ ىلا

 قكدنبلا درؤبتجو ىعوسبلا سونايروت ناوبالا ةينيتاللا ىلا اهججرتؤ
 أ هفمل ات ةرق وبا سورودواث اهب فئص ىلا ةغللا ىلع ةتكلا قفي مو

 ةينان وملا ىلا تلقن مث ةيبرعلا اهبّتك هنا مهدنع خجرالا ىارلاو٠ ةينرعلا ما ةيناثودلا

 اهمحرثو ةرعلاب اهالما هنا لاقي ثدح 2 رلا هتلاّقم ةمدقم ىف ءاخ اه يلع ًاسانق

 مدقا نههفملات نوكتفهيلع ءانبو ٠ ف روا ةسنكا مق ليئا>يم نهاكلا ةا ونا 1

 دجوي ام ىوس هفملات نم فرعي نأ < ل 1 11 ٠ ةيبرما شل ف ةيئارعلا را

 ةلاقلا الا ةمحرتلا ىلع لط ام ابف نسل نييئان وملا ءابالا ةكم فةيئاثوملاب اهم

 نم : رهظب مك ةينان وملاب ةفارمأا قيل ًافراع ناك هئان ةحاشم: ال. هلا الا ٠ ةروك ذملا

 هذه ابوروا ءاملع دع كلذلو ٠ نانودلام هلعبهملع ةعسو. ةينرعلاو ةيناث وملا' هفنلات

 -ا .ةنانوملا ةرقيلا فيلات ف ثا اهلا سننل. نال اهس الو ًامظع ًافاشتكةعاومجما
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 نكي مل :ىذلا رمالا | ةينايرمسلاب كضكم هنا اهيقن, ةعونيملا هذه ىف حرص هنا ريغ

 يكتم انناب بكمهلتا نه .انل هئربت سفن ةسطب انه هني 'نحنو ٠ لشق نم ءادملالا هفرعي

 017 53 ىفال أير وس ىف مهدنع املغت .كاعاو نييكلملا دنغ ا قالطالاب

 نان وملا ندع ابا لخد م ىأإ ةماخادلا دالاباا ضعب وأ تاتكلا كوع دنعالو

 مه؟ ض يناثارلغلا ) ةبقرشلا ةءتكلا ىف .يناعمسلا اهركذ ىتااةخستلا: نا ئراو

 ةخسنلا ىه ىمصلا سوبمستفا نارطللا ءادنض ىف ابلغ هعلطا لاقو ( ةنشاخلا | ف

 روك ملا نارظملا توم دعب الا لقنت مل اهنال ةخيسنلا هذه اهنع تاقن ىتلا ةيلصالا

 ةهعاتو :كاتكلاهض رقت

 هيلع قلع دقو صاخلا ريد ةّةكم ىف هتدجو طوطخم باتك نع ةءطلا هذه
 نأ رعا .٠ سوبلمساب نارطملا ةيتاكل ةمشاح 9 ٠ هفرح ام ريخالا رمسملا لبق هخسان

 ةخسنلا ىه ىتلا ملشروادرقب قيسلا اباس رام ريد ف ىتلا هحيسألا نم ةيئاث هخحسن هذه

 نا رزح رهش ىف هتباتكناكو » ٠ مث ٠ « ة>سنلا هذه اهلعتدتك ىلا باتكللةملصالا
 ِ «زوردلا ىلج ىف اديص ةلماعم نم صاخلا ريد ىف كلذو ١70 ةنس

 نيثالا راهن رماملا هذه ةخاسن نم زاحتلا ناكو » + باتكلا رخآ ف ءاحو

 نزل نس نسف مث« « انبر حبسملا دسختل 64١+ه ةئس نا ربزح نم نيرشدعلاو ثااثلا

 ىلا ةيلصالا هخسنلا نع هج وسلم ةعادق هدحبسل تاك نع نايف سر وهكلمسأب ن نأ رطملا

 كاك ضعب هلف اندجو امل كلذلو ٠ فيررسشلا سدقلا ةلءاعم قدسلا اباس رام ريد و

 صقن ام بّتكف ةلماكة>حرص ةخسن هل دج العا ًاضايب اهعضوم انما هقّدع نه ةيحمم

 مدآ انبال ا هئس ناتكلا اده اهنع انلقن ىتلا, هخسنلا خبرات ًاضياو٠قفوتلا هللابو

 نوكسف ماكللا لبج ىف ايلا رام ريد يف يناغا بهارلا قولت وهو ( حيسملل )٠6١

 تلقنىتلا اباس سيدقلا ريد ةخيسن نا رهاظلاو « 38 اهْنع باتكلا اذه انخست موي اه
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 بتكلا نم باتكلا اذه نا فرع, مث نمو خييراتلا اذه لبق سانلا زام ريد: ةخلسن اهنع

1 

 الوا٠“ . خاستنلا (ىدياب هلوادت مدخل .تنيرخيتلا نم هتمالس كلذ نم 'مهاو ٠ نييككلا

 ةةدح خؤضوو:/ اي دال ةرازغو هيلقعلاو همعضولا هنهأ ربةوف ىلا هيشتلا ىلا ةحاح

 يف ديزي امر هلكمأ رت ةناتمو ةيبرعلا هبلاسا ةقاشرو هتددقع ةمالسو هتاشابق ةخو

 نا ميصي تح اهريغ وا هيبرعلاب هنم ةيناث ةخسن دوحو مدع ًاردق : ناتكلا 5 ةملق

 دد رق ليل هنأ هيف لاشي

 ضعبو ةرق يبا نيب نومأملا ةرضحب ترج ىتلا ةرواحلا نم ةخسن تدجو دقو

 خاسنلا اهلخدا ةريثك طالغا اهفو اهلوا نم ةصقان اهنكل ماشلاو قارعلا نم ءاملعل

 عسي ال ةخسن نم رثكأ اهنم دجوي سبراب ةيتكم فاو ٠ اب ىديالا لوادت ةززكل

 انه رمشنت“ نا لاخلا

 )اذا تى دهبلا هعدق ةعومجج ىف ثأااثلا رممملا نم ة ةخعسأ ترد كلك

 ٠ هلوقبه.ساج هيلا راشا هلوا نم صقا هنكل صلخلا ريد يف انتبتكم ىف رسشعلاو سماخلا

 يلف ىت>سن ىلع هتلباق « ةراق يباب فورعملا نارح فقسا..سرؤدواث لوق نم ه

 ًاقرف دحأ

 21111 هذي طنب ايدك ةلاسر ىنبصلا سويمستتا نارظملل .ةعومج ىف تدجو مث.

 نم اريك مف قاقشنالا ءارتو دحاو نامياب داحالا ىلا نيبقريغلا ةفقاسالا 0

 ًارهاظ ةينارضنلا نولختا نيذلا ىوعد ةصص مدع ىلع هب دهشتتسي ريخالا رمسلا

 نييكلم ا ىا نيينوديكلملا نوفلاخي ذا حسملا نيد هقيقحب ا نوح مهو

 اقرف دجا رف هذه ىتحسن ىلع هتلباق

 ا 16 اق اردتم ةيليسالا انناهر لجس ىف هنع تدجو دقف خسانلا اماو
 يناتا ١> ينتاب ام انتيناهرو ان ريد اشنأ ىذلا ىبصلا سومشفا نارطملا ذيمالت ىلع

 ةملعم دي نم ًانهاك مستراو ةئصهرلا رذن افي نم ناذيف ليئاخم يروا ا
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 مقربا ذأ ب قلاتلاب خرا ع ناطق مسكرا 3 ا١الازا/ ةئس اراوك دلل نارظلا

 فقسا ةمعأ نارطملاو ينوزاملا ساللا نارطملاو كنلوثاكلا نمزالا ةكزظب ثنترو

 ١76 ةئس لؤا كلذو نس ومامساب ىعدو باهش ردي ريمالا رمان ١ ) مقزلا توري

 نن و.طانغإ نازطملا ىلا تيقب انال ةنيدملا ادعادمص ربو (ناثل ) لئتطا ةيعزالستو

 ىف سويايداب نارطملا كلدكحش ذاو ٠ قاشملا سويدانثا هل رئرطنلا نه مسترملا

 عم هتءاسر ةزاحاو ةحصب باول هاناف ةيمور ىلا كلذ ضرغ دعب اف هتفاسر

 ةَعاَمَح ف ؟رهامو ةلطب امش "المعار ناكو ةّيرحلا لكي ةمعرلا مدخ دقو :ةكرإلا

 مكاوي ل مهو ام نب رهام يمال ةثالث ىبرو .اكيطلسبلا ىأ ةينانوملا ىتيسوملا

 ةعرزم نم تاحرفأ تفشسو: نسقلاو اهنم تاحرف ةمعن سقلاو هئارب ةيرق نم ده عبر
 ٠ ىف نآهدلا سو.س وضوام ك ريرابلا نم ةلحز ىلع ًافتسا مسترا ) صلخلا رد

 كه ىف نفدو صلخلا رد.ىف سويلبساب نارطملا ىا ىقوتو ( »0+ هن "اذ
 تو نداكلا اماع فقب ىتا ةجردلا تحن ميذملا ماما يناودءلا سون وطنا سيدقلا

 ا١الال؟ ةئس طاش ١١ ىف سادقلا

 ساناط مهفأ رمس سقلا عم ةيمور ىلا بهذ هنأ لا اذه ريغ ىف هنم انش

 هناو ٠ هئاعيا ةروصامهعم لسراو ١١١١ ةنس ىلا سلريك كريرطبلا نم ًادفوم

 سائاط مفا رمس سقلا ةيكاطنالا ةيكربرطبلل اوبذتتا نيذلا نييئطولا ةفقاسالا نم ناك

 دهعلا كلذ ىف عجر دق ناك سايدلا سومساننا كريرطبلا نا كلذ بيسو (؟؟

 لبقي نا درب مف ًارارم هنلعا دق ناك ىذلا يكل وثاكلا هدقتعم نع ةدنيطنطسقلا نم '

 انهو ةفلتلا سوقطلاو فئاوطلا نم نيروكذللا ةفقاسالا هملع لضفو ةماسرلا هْنم

 ٍةتماسر نم كش يف كلذ دعب هلعج ىذلا
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 منسر نأ لبآ +٠70 ةنسإ لوليا :٠ ىف ةيميرملا ةسينكلا يف قشمد يف )١ هومسرو

 ىنجالا ىصريقلا, سورتسفلس سامشلا ةءاطنطسقلا ىف ؟8 ىف . ىيطنطسقلا كرب رطبا

 ضلخلا |ريد ىف امقم ناكو ٠ اليخدو ًاريجا لق لب اكر يرطب قشمد ىلا هلسراو

 ٠ ناصرلل مسارلا وه ناكو ٠ ةفئاطلا نوؤش ةراداىف روكذملا كريرطبلل ًارزاؤم

 ك ريرطبلا هدقع ىذلا لوالا صلخلا ريد عم ف اوناك نيرذلا ةفقاسالا ددع ف ناكو

 ف كلذك ناكو ١7١ ةنس ةيريوشلاو ةصلخلا ةينابهرلا داحملا ناش ف روكذللا

 1 5 ةنس روك دما كريرطبلا هدّقع ىذلا نانا عمجما

 ًانأرطم ال ةبك ريرطبلل بختتنا ال ًاسق ناك ساناط مفارس نا ضي انه نم ٠ ١

 ةيراسيقل انارطم هتماسر نع ةيفارخ ةياكح ىف كيرب ليئاخم سقلا كلذ ىور اك

 . كوداكلا

 ا



 لخدي ال ناسنالا ةيرح ناو هتةملخ ىف هللا نم ةنباث هيرح ناسنالل قة ر مس

 نا رح قفا سر دوا ا لإ كا هو نم رهقلا اماع

 اهر دكت ةفا اليزافل تم[ ىلإ قل قلما هتاف عل لا
 ىددالا لّمعااكلذ لجا نم. اهملع هبتاعتو ةئيطخلا مبقتس هسفن تماد ام هيلع

 0 الا هل ةمه ال هتاف ضابقتا الب | م عتت نا هبجعاو ةوهشلل ىخرتسا اذا

 المت غي اما نالت لالخ افرق والا زييججاطا سفنلا بات هنع

 ناو اهرنهاو مييقؤ امو (4 54 زم ) دواد هللا ىن لاق امااطحلايف الع

 ةسفن دنع ل مجم اف ٠ يرق اهعابتا ناك فاو ةوتشلاعابتال لوا مالا

 انام لام طرت ابل ةغدغد» نيماعملا هسفنا دْحْما دق نم نده نم ةوهشلا

 نم وا. هللإ ع نم ةلاس رااو يحولا ىعادأ نم قادصو (* 0 "شل

 هنسحتسا [م هداعتعا هسفنا 1 راص نم وا ةوهشلا قفاو ًاسومان عرتشا

 نع ليماهتو) ايما تشن نب ومان لكن م ةن.راذملا عانوا وهي لاقل

 عابن !لاع رؤمتنيهنا كوش وة طخماف ةاللعلاعتلاو ٠ دوحللامزاو هللا ةفرعم

 هل ةيرحال هنا معزي يذلا اما ٠ 00000 اهعاس | ناكن او هتوهش

 اماو. رش ؤا ريخ نمر علاص اوه أم عنصي نا ىلع هقلاخ نم روج هنا لوشو

 ببسنم رهقلا هتنرح ىلع لخد دق هنا ريغ ةيزملا هل قاخ هللا نا لوب يذلا

 سدو ريخ نم ةعناص ض ام عنصل نا تربحو
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 سوماناا وه هنا لجنالا قمح نا ال اذه انرءيم يف انشا سيل نحنف

 اننال . "قألاب دوحملا لها ررقن نا الو هللا ىلا بسد ام.لك نيينم ماتاا 0

 ةغص ىف ةيرملا نا تبثن نا انّ اذ امناو ٠ اذه ريغ عضوم يف كلذ اناعف دق .

 ع وطببساا كلذل نعذت ىتح ببس نم اماع لخد ال رهقلا نا وءناستالا

 اذه انلوق ىلا هب هدوقت اع دحاو لك روحت ىتح لهف

 رش وا ريخ نم لماء وهام لع روجم ناس'الا نا معازلا اهما ينربخا

 لِدعاا نم نا : كل لوقنف . ممن لوقت كلنا كد انيسلو لدع هللا نا معز |

 « امئاوتسشا لاح ىف ءاوسلاب ةنوتسملا ءايشالا هسفن نم لداعلا لزنب نا

 نم هريغ ناكو. عناص وه ام ىلع روبجم معزت مي ناسنالا ناك نا ينربخاف
 اا ١ ايااوأ نآلعقأالا "رم آت نا: ذل همن هللا ناصحتنا» ٍفيكق:كاذك ناؤيللا

 هللا ىرن ولف + ناويللا رئاس كلذ لعش ملو هتيصعم ىلع راحو اهيعالعتنإع او

 اذهو اهئاوتشا لاح ىف ءاوسلاب ةيوتسملا ءايشالا هسلفت دنع لزنا كلوق ردقب

 نع ضرغ هللا نوكي نا مهقتس فيكو . هل اشاحو لدعلا نع هبصق دّمف

 لوف كالا اذه ام : هلعمز مل نابذع مث ليبسديلا هب الو قبطي الامناسنالا

 , هبرض كلذ لعش مل اذاو تاقعاا ريطب م ؤللا ىف الع رط رامحاب رامحال

 اهسطسإ اذيا ةييط انا ناب غابه
 ظ ال وهو لدع هللا نا كال انلق ٠ كلذ قانا و [ل لنهب. نإ هعظحتاو

 قاخيرءعل دف ءاش ام هملخم عنصي نا طلسم هنا تلق ناو هلدعل كلذ لعف

 متتيهلعجو رصبلا ميماط باقعلا قاخو بارتلا يف هنكسمم لعجو ىبحا دإخلا
 باقعلاو دإْلاب عنص دق هناو هقلخ ىلَح طلسم هللا نا : كل اناق . وما ةوامصب
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 هتف هأصعف هن هرما ناكرمال هن ايم املا عنصي لنا ويد تفرك ام

 هف هعاطاف هنأاد زعوا ن زاك ىثا تاقعلاب الو . ٠ ىاد ان ةقل  عماص لب

 ةبن | اهنم لمحت نا هتنيط ىلع طلسم راخفلا عئاتصنا سلوب رام لاق اكهتدكحي

 (؟ ١١ هور) نآوهل ةبن آو ةماركلل

 وه اذا ةجحلا مهلع ذخأل مهاهنو سانا رها امثا هللا نا + ثلق ناو

 ىلع لعبا نيب يف سيلا ةيبلا آل ةححم تسل هذهنا : : كل الق :مهيدع

 ليمج ىفوا ههنصت الا كلر واقي نص تر نا قحتس نم

 هنحولا اذه ىف لدملا نم ةجح ةمزلت دال نسلف ٠ هلمعت نا ارداف ناكدكو

 هطليسم كلنا هلل ىلاقل"ىطنم ناكل هنااا . قاخ دق < قاختنا اهلل نحت نك
 لدعاا نم ةدح همزاب ال بذعب ىذلا ناسنالا كل ذك نواح دق 6 ينتخ ذا

 ناو بقت ةنننا هل ةعاطتسا ال ( كاوتك) الوم ناكذأ ايدين 0-3
 ايا ذاذإ ىنبدعت نا طلسم كلا :هب كلذ لغف نا هلل لوقت هنا ري. طشبلب

 مه امال نإ 5 ميل ذا ةخلا مهاع ذختل مهاهن وداعا رم ع هللا

 ريغ نم للعلا مهلع ىنجَح الو» 0 0

 للا لاح 00 م لمش امع ةلأسن نا

 ءاج دق ام لكل + ا, لئاقل اهم ان نيا :ا اما ءاكدبا ناعمتجم ال ىفنلاو رمالاو

 دا.علا رما هللا نا رقت نا اماو. لجان لؤش ذا ىهنااو رمالا نم هللا دنع نم

 ةلاهم ال ةيرالاب لوقتو ليلا لطبت ذا مهاهنو
 ناب رارقالا نم دب ال هنأذ هللا َة ةفرعم ن ةأت دفاع لا دجال اما راو
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 نورمأب نيدد ال نمو مهنم ندد نم ماكس انلا ىرن ذا ناسالا ة بصفتي رم
 هتلئاقموهدانجا يفوهو الا كلم نم سيلهنا يرمعلف . نوبقاعيونواثبو نوه

 كلت ىلع مهنم لج نف ًاعوط سفناا هب سلسن ال ام ىلع هراكلا نم هءادعا

 نع هاصقاو كاملا هبقاع هراكملا كلت ىلع زحت نمو .كلملا دنع فر هراكملا

 ةغصلاو الا اذه ىلع نوعمتجم ةفاكس اناا نكي ملو ٠ ةقوسلاب هّقللاو هدنج

 ندبلاو ١) سفنا| لمحت ةيرح ةعاطتسا اههف نا ربخت وا اهتوكسل مه.دانت ةيسنالا

 اهلك ايندلاب ةاضقلا تنتركلذاو .اههرك وا اهتفاو اممتببحا ام ىلع ( اهره

 ةعبرش امل نوكحت نا دبال ةما لكت راصو ندنال وا ندت ةما لكدنع

 ةمالا كلت نمةلعفنم وا هللا نم ةضرتفم

 ريغب الع لخدد الريق ناز نادال لف: ةيازط ا ناخ تلات معز نم اماو
 ىتش هوجو يف ةريثك ةجامس اذه هلوق يف هللا ىلع لخدا دقدنا ملعيلف ..اهتيشم

 آنآ. هللا نيت نيم اماو:هلسقنر هللا نما اما ةيرألا | ىلع لحد امنا رهقلا نال
 نا اما.: ةثالث دحا نوكي نا هّللا ودعي سيلف ةيرلا ىلع رهقلا لخدب هسفن هلا

 لخدا هركيام ىلا ريصت اهنا لع ملف هيلا ريصت امب ًالهاج ةيرملا قاخ نوكي
 اف هل ادبف لخبلا هارتعا مث ًادوج ةيرملا قاخ نوكي نا اماو ءاهلع رهتلا
 ىلع مدن ىوعرا مث ارش اهب ديري اهتاخناك/ اهنا نوكيوا ابداع رهتلا لخداو
 لج هللا ىلع لات نا نوكب ام جمسا هلك اذهو . ةيرملا لطباو هنم ناكام

 | 1 الو مدارج قيما و ديلالاو منصب انش هلا ليج اني يكرايلفابكازابتو

 هنم نوكي رماب
 نا دب الذ هللا ريغ نم وه ةيرملا ىلع لخدن يذلا رهقلا اذه ناكناو



 ا

 نم ناكناف ٠ هللا قاخ ريغ نم اماو هللا ٌقاخ نم اما ةتبرحللارهاقلا نؤكير
 نا ردق ايش قاخحال اما ةّيرملا قاخ ذا هللا ىلع قح ناكدق هناف هللا قاخ
 نييو هند لوح نا هدارا رخ 0 ىثاا اذه قاخ ناكنا اماو . اهرهش

 ةءللق للك ضقاما وهذ وكيل قاخدق ام من لدا ملا لصي ال ىتحَيرملا

 ذأ لاقل عال دلال هيفا اح ناو شن 1 رهق يذلا ناك ناو
 لثمىلا لولا اذه بحاص الل دقو .هنذا يغب اهدسفاف هتعنص ىلع مدقا دق
 ةيرملا سمنلانامعزيو ٠ ًاريرش وا ايط نينوك ل خدب يذلا قمحالا ينام لوق
 نال اهروقو سفناا ىلع د لكل نفةلمطا نان وشو ٠ ريرثلا نوكحلا نم

 أهسيخ ريخلا مق وه ىذلا هللا م سنالا ىس رشا مق وه يذلا ناطيشلا
 كل وةك اهروق سفناا ىلع ناِغ كيرلا ناكنا امان كل لو وقنف .داسجالا ىف

 ثدحتناؤ* دبسللا ف تماد أم ةلوخت قا عونا لع معن ناردش ال 2

 نا اذه لدب كل ىنذ ناكدق رشاا نع اهاهنتو ريا سقنالا رهان كل
 الف ةنوؤملا تليفكت ىهو دسللا نم سفنالا صلختف ببطلا نم وطول
 رماتل ىجن نا اماف )١( اهسوس ن ءم كلو نا اريأعا ب نب -نييلا ربل

 هبشن امنا كتاف دسملا نم ةرووتم اهنا معزت تناو رمثلا نع اهاهنو سفا
 رط هل لاقو ه.ن> ىلا ةنختاا لالا هتحنجا تق ” وا دق باقعملا دمع احر

 كب ىنكم . كلهن وكي نا كلذ لعف نع يرحاو . هقانو كلفن نأ ريغ نم

 ةياغ قنا نم
 امهتعدبا نيذإاا نينوكلا ققحتل ةجح دتعت كلنا يناماب كلوجنم بجعلاو

 اهعيط يا( ) 1١
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 طحت نا.ةبنطلا ةرجشلا عيطتسإل اهنا. سسدقملا انجن لاق امب كبلق نايغلم نم
 (اسس قمر ايظا و ل نا عيطتسلةري رشلاةرحشلا الو ةئدرا 0

 نا . داسجالا عم رشا لمعت اهناو ببطلا رهو لجا نم سفنالا نا لؤقت 1

 عيطتسلال بيطلا ناك نئل يرمعلف ٠ ليجنالا ةلكهيلج تلو أت ام. فال كلوق
 رمشلا ليغت الا: ثيطلا ره وج نم يم ىتلا سفناللا ىخبشب هنافرسثلا لمعي نا

 ا ليعتال حشفملا تن اوضالوزو ( لوعت ابنا» اا 0 دق ميال دسملا عم

 ردا اف ليجنالا ةلكميلع لّوأت اكدسملا عم ١" ءاوبل نع ًاحراخ ال ةّملا

 0 ل دمنا مدررالا نع اجايتنو ريشلاب 7 مانا ىئاخايإ تنا تئج فيك
 اذهو ٠ نيهش ا, ىرينا امل لوقيف :ةريهظلا ىف نهشلا,نايبلالا.رم ان نإ

 ” دريل ا ةرم قنا الس هبل كالا نظا ال [ىناف كيبل الف دنس يدي

 نا ..ليجنالا ةلك كليوأت قلع لوقتو رسشاارهوج نم هنا معزت ذا رشلا
 الاو دربت نا رانا ناك نم تهبشا الاو . ريذلا لمعب نا عيطتسل ال ريرشلا

 ٠ ليجنالا ةلك هيلعتلوت.دق ام هبشد سيل كايهنو كرما لاح لكى غف ٠ قرح

 ةريرشلا ةينلاو ةبيطلا ةيناا انمملا مييسملا اهم ىنع امتا ليجنالا ةلك نكلو
- -ٍِ 9- 

 عادلا المعلوعت ال ةحيقلاةينلاو .٠ احببق. المع لدعت ال ةنيمألا ةيزلا نا

 هنا ريغ «ةحبق ةحببقلا ةينلاو ةنس> ةنسألا ةيئلا تماد ام قح كلذو .٠ انسخ

 ال ةنشألا ةبنلا نا الو .ةنس> .ريضتف ريغتت نا ردقت ال ةحيبقلا ةيئأا نا لل

 نع ةيناا ريبغت ىلع هلك هميلعت ىف لد دق ل 1 .ةحببق نوكل لوحتت نا عيطتسا

 اهخاضنللا نلإلعا نب ةددباو:لكأ

 هتفيصص ارش نا مئانلا عيطتسل ال هنا لاق 0 اذه هلوق يف هبشد امتاو
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 نابتااو ان مانا ماد املاق ا/كوإلاوب انظر نا عيطتسي ناهبناا الو

 ريغتو هييع أقل سيم : ا مئانلا يختي دق نكلو 1 ٠

 نافيا ةبناا عيطتسل ريادة اجا 7 عيطتس م ًيئان نوكييذابلا

 ةيناا عيطتساو ٠ :.ةلردلا# ال العا لمت مث ةحيق 6 ةنيسلا اهلا نع ريل

 لاق م« ةببط لامعا 00 م ةنسح نوكجق اهحّق لاح نع ريغتت نا ةحيشلا

 اوبربم نا ىلا غدشرا نم يجافالا دالوا اب : دوه رابحال نادمعملا انحوب

 ىرت.الا(0:+ قتم): ! ةيونلا لكم ايا ةللابقأ نلعب يف الار خرأ| نم

 جالو انفرأ د ممايشع نال قب لتا] لاه مهنم بالطو يافالا دالوا مهام هنا

 ةيوتلا لامعا نولعف مهلاح نع ماول وحب نا نوردش ١ ممئشع و ىعافألا

 لوس امناكناف. عرصلام اميحيذلا ناركسلا ليام لاي اما يفامنكلو

 نار لعل هلع لل , عم سلا كمتت نقال نا لوقف ين

 لجنالا ةلك هيلعل اا اهازج ها جلا عم رشلا لمعت سفنالا ناةلوق.ناك

 تناؤ ناو حملا لمعت لا عيطتس ال سفنالا تناكنا لاخ لكل عو ٠ لطاب

 قملا قحا هيبنو أهانا هرماو ٠ لظ اهنا ىنام ءىجف رسثلا لمعت نا ةروهتم

 ةيحلا بيخاو

 دسج كل ناكهنا ت<زناف# ال ما ىناماب دس كل ناك يرعش تبل

 وبلا لمت: نإ كو روترم ةلاعالا ةزوهتم كاف تناكاذتم ليال

 كشكا دق:9] اطال ثيوكم.نا عيطتس الور ..:كاصز دلتا لضارم لا

 ذاو مشا نم, عون بذكحلا نال اذا ديك امان قلك ماو : ف

 لطاس سبل كلزوق نا تمعز ناو , ةلاع ال لطاب هلك كلوتف ًايذاك تنك



/ 
1١1 

 .هسوس نم وه ىذلا بذكلا ىلع اهلي ملو كسفن ره مل ْنْؤا كدسج. ناف

 : هيلع قأعاب تقطن ىتح دسألا نم وضع وه يذلا ناسللا ترهق نم لب

 قطني نا ردت ال سرخا هنا غتر الاوت رنشااؤ هسسفن ل طبت كلل وق دآنللو

 قنا نا عيطتسا ال سرخا ىنا سانا اهما | وملعاف الا لوقو سانلل هناسل

 أهسفن لطس ىت :أ| ىه هأ وعدف

 ناو دسح كل ناك هنا مع زا ثيحهسفن لطب كلوق ىنامان انس اك

 : قح كناسل هن إلا , نا لوقت م هلاصخ ىلع اهامحن سفتلل رهاق دسملا

 تمعز ناو تذذك هنن تمعز نا ادودرم كلوق راص دق لاح لك لعو

 الهجن تمقو دق امن قكو قدح هلا

 للاب ياريشلا ا ريغ يف تيشم كناو دسج- كل نكي مل هلا تْمعَرْناَو

 71 ١١ سفنالا ىبسب دق قاك ذاب دذاتشحا ناي ىف كسحف كذحأ ' للفك

 تنطق دق ذا ىلوا هناف . ه دانا يف اهب تس ابلغ ق ويس نم كرما وجيم

 وهف كلذ لعش مل ذاف ٠ هداسَحا ىف كسبحبف 08 382 كدج نا هدالم

 هع دق انلك ناك ع دق نوكي ن ااا وب علم 00 اناا حا

 يدا نم سفنالا ذاقناب كاومأ ب نا دتعت ىذلا ب طال ىغيش ناك هناف كن

  لعش ىتح هنوق نم ىرخا ةوق كيا مضي وا . هنوجسنم اهحنربل ريرشلا

 رب رشا سلف ربرشلا ديب دمت نع سفنالا كرت ريو ا ناكناو .٠ ةفلك الب كلذ

 ل لعش ملو هدب نم أهصلخت نا ردقت ثيح نم سفنالا ىلا 58 ع

 كنع لح ربرثلا ناكناو . اهلا كلاسرا نع اينغ ناك هئاف هبار اذه ناك

 ريد الاطلال ىفذوبفلا :اذينلام نار داق للف



 ل
 كميات لبق نممهف اداسجا مه نا ثاثد ال نذاا هاك ىناما, كبزحو

 هيل اخلا مهداسجا سوس ند كارع زا ! .ىئد ىدلا ةلكر غلا نولمع ةلاع ال اذه

 كلذ ريغو |ذكلاو ةقرشلاو ءان زا لثلا نم نووعري الو . مهسفنا ىلع

 لها ريغ ايندلا يف نك مل ول ققحتت نا ياخ كلوق ناكو ٠ رشلا عاونا نم

 0 نودع الق ممولق نع رولا ا ولي زيل اللا كميلعت اولبش لمهن :)/ كلك

 ةحالصف حالصمهدحا نم ادب نا وا. كفاك افيدك مهسوفن املا قوت ويت

 ةلاع ال هند نم لح ا لطيم

 مهسفت ال مهداسجا لاهي مهارت انا مما لها نم ىناماب كاي زج ريغ أماو

 هارئدق نسفنا| لع سل ريش هنا تنا لوقت يذلا دسملا اذهو ٠ مهما نسل

 ةقدصلا ءاطعا يف هادب باقتتو ىضرأا ةدايع يف هالجر ىسسنو ىلصيو موصي
 دصت هنيدو . دشرااو قملاب قطن هناسأو . فعضااو مقساا لها ةمدخو

 نم دحاو لكو ٠ ىفنأا | قطنملا نع هعمأ سم دحنو ٠ كيرلا ف اثينا نع

 هّتسايس نشحا نم: دنع هاكس دق.ؤهو .. هللا ةبصعم نعبر مصب هساوح

 نبا سدقملا يسأل ل ليجنا وه ىذلا قالا ميله ءتلاب هل ماقاو كامي لعن نع دصو

 ةنطايلا اه ن 11 اناا نبا ديلا نم نينا: وضيفي الدو ءارذعاا ميرم

 أهتنن نم هعامم ىلع ره هاظاا ربخلا ىف هبعم : ىتح هيلع |مردق ةدش نم طمف

 ريا لمعي دسللا ىنايو ىنامان كلوقل افالخ (نبكملاب لمالا نشك هاش
 اردغلا يونب سضنلاو

 0 و 2 اد

 ةجامسلا جمسا هنم اف يدب ةريثك فحاصم انمضول اذا هتفيح ىلا غرفتن
 طا
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 همالحا نم ىر مف لضاب همانم يالا بلل هنا يرمعلف 1 نقلا نقمحاو

 هتاكاشمل ةضراعم ىندا هلوق انضراع امناو .٠ هلّمع همهوتب ناكامف ىنام نم

 ىضمم نا انيلع قم دقو .٠ اهببلع رهتلا لاخدا يف ةارأا لاطبا ديري نم لوق

 هتهج ىلع مي ىتح هلييس يف انلوق
8 

 بهاذلاهنع تعطقتا اذا ةيرأا ىلع رهقاا لخدب نم نا ملعت نا ىنبذو

 لاقو هّللا لع قباسب لاعتب نا لل ةيحان لكم ةجامسلا هلو قب تطاحاو اهلك
 نم هل دب ال هناف هللا لع يف قبس دق امو رومالا ىن هملع قبس دق هللا نا

 هل رللا نذاف .٠ هلعش نا ىلع روهقم هلءافق نوكي نم هل دب ال امو . نوكي نا

 بحاصل لوقت نحنف . رش وا ريخنمةلماعىه ام لمعت ناىلع ةروهّقم ةسنالا

 هياع لخدي نم لوا سيلف تركذ دق ام ىلع ناكنارمالا نا . لوَقلا اذه

 ةننف هللا امدقلا ىلع ىف قبس دق هنال ٠ هسفن هللا الا هللا لع قباس نم رهقلا

 نا نمدب ال هللا لع ىف قبس دقاسم ناكال ناك ٠ ٠ هعئصي نا لبق هعناص ناك

 تمز دق مهلعفب نا ىلع روهمم هلعافق نوكي نأ ن نم دب ال امو 01 ٠

 7 نابش ناك نا همأع يف قاس ناك أم عنصي نأ ىلع 1 هللا زاص كَم

 010 "ار وهتماللا نوكي لالا ىلع دحال رطخ ام خمسا اذهو

 ظ نا هرهش 1 797 يف هللا لع قياس ن ا كراتو كلذ نع لج هعنصب

 نا ةسالا ة 7 رع هيلعا نراش رهن ال هناف هيلع ف مندا بكمل نع

 ايفل 10 هتدارا ضمني هماع باس ىاب اليكل هيلع ىف قبس دق ام عنصت

 أما ةثالث دحا نوكتنا نم دب ال تناف . هجولا اذه نم هللا لع لخد دق

 نا هلل اشاحو هعئصي نا لبق هعنص * ىث يف لع هل قبسن ل هللا نا لوقت نا



 ادلع ف قيس اقام عتطي نارهتسشلالا لوتت كاساو كل ١

 لخدم ال هللا ل نا لوقت نا اماو . هللا ىلع ءارتفالا ملظعا اذهو هعئاص ناك

 . ٌقحاذهو هعناص ناك هنا هنف هملع قيس دق ناك أم عنصي نا هلع رهقلا

 500000 باس نوكي نا ينزف كلذك اذه ناكاذاف

 ضقت هللا لع قباس ن وكي ال ىل هتتلخيف اهترو ناسنالا اه هللا داج ىتاا

 كلذ ند ىلاعتال انيس زكر اس 1

 عناص وه ام عتصيس هناهسفت نمرلمي كلذك هلل ناو مان هللا لع نا ملعاو

 ةيرلا نم ملعب كلذكو . هسفن نم هللا فرعب اذه لك٠ هعنصي الا رداق هناو

 هجولا اذه ىلعو هعنصت الا ةرداق اهناو ةعناص شام عنصتس امنا ةيسنالا

 ةيسلالا ةيرللا منصتو هعنصي الا ردق وهو . هملع يف قيس دق ام هللا عنصي

 هللا لع لطب ال كلذكو هعنصت الا ةرذاق يعز هللا لع ين اهنم قبس

 أم عنصي هللا نا ىرت الو هقاخم هتدارا رما يف الو : هتتيشل ًادض نوكي الو

 أم لمعت ةسنالا ةنارملا ناو. هلعف مادقت دق هملع قباس نال هماع يف قيسدق

 عنصي كرابن هللا لب هتلماع تناك اب هلل مع قباسل هللا لع يف اهنم 6 _

 ناك ىث يف ملع هل قبسن مل ول عنصي ناك ام نودب سبل ةماتلا ةردقلا ءاشام

 هللا اهاطعا ىتاا ةردقلاب تءاش فيك لقت ةيسنالا ةّنرللا كلاذك ٠ هعناص

 مل ول كلذ يف تلقت تناكامنصقتأب دل هنغ اهاهنو هبا اهرااذق ل
 دي.عي وا هللا دع ىذلاب هللا لَ 2 أمم ناك 1 ىث يف ملع هلل قبس نكي

 نوكي نا هللاشاحو هيف هملع قبس دق ام ىلا ا :م دحاو لك يت نا ةيرملا

 نا وبلأو أف 65-0 ةسنالا3 قبلا يف اوعبطىت أ اة " رطاةيلع لطب وا هه هملع



 دق اهف رك اناوكلا د كفا نا ال ةسمالا ب را 59 ملعاو

 ابنأا و تبجا ام هتيصعمو هتءاط نم يون نا اهلف .هنع اهاهنو هن هللا اه ما

 00000 اه دسج شراكرب نم امل يربو ء اهيكما.ام لكيت اهيحج يفت نإ
 اهدسح نم جراخ وه امم ارارم عنتمت دق ٠ اهدسج نم جراخ وه مم

 هلا ااينم 1 أهدسح باق نا نم تمنتما اعرو .٠ امشيشم هيف دفن نا

 نكلو ٠ جيراخ نم ال ضرعب رهق وا دسملاب لحم ضارما لبق نم اهتئيشم

 اممو هتيصعم وا هللا ةءاط نم تءاشام ىونم؛نا ةب ىلا عن 3 كلذ سبل

 لامعالا كلت يف اهين رد اهلع ىفاكت امنا الامعا لكو . مدنوا هيلع محي

 اهنال ةلرح شا انا تري كلل لامعالا ره مان ميم را امردَش ال

 يدلا اماطاس اذهو ٠ اهمداران تغاش وة صرب نع نإ 85 أهسفن ىلع ةطلسم

 نارا تاكءاذاف . هوجولا نم هجو نم مررعلا ةاكاد ادد الو ل لور ال

 0000 0 ل انت يع لع نورك اغا اهتافاكمو دبا اهنن نع ةطابب

 ذاو ٠ امن افاكم نم اهدنلًاّمحال ناك اوفو !هن يف ةلاحمال اذفان اهناطلس رابص
 نا اهملاو 1 |او مه ن نا اهئااو بطمت نا ا |اذ كلذك ناك

 7 ال ىتاا ابين يف اه اكرح ردق ىلع نوكي كاذإو .تنركللا 57

 اهوئاقد قدا ىلع اهررحنو اهفطلو اهليلج هللا

 ءايشالا يف علت , رس انعسا د, اما ةافاكملا بج وسل اهنا ةّيرلا نا ملعاو

 بفن ثيح ايندلا ىف تمادام نوكيا كلذو ٠ اهشيشم دمع ىلع اهلانب ىتلا

 ابدا تاياز اذا اماف . رش وا ريخنم توف امف ةنارلعا ميطل اهناكمان 0

 ةمايقااتناكاذاو امل 57 نا رومالا ىف عمطلا نم كلذ اهسخبو عبطاا ةلحم



 ل

 لكل ىغبط دق كلذلو ٠ اهم ىلع اكن نل امناف ريغتم ريغ ءىث لك راضو

 ليوحتف'ةينلا' هن لت لا ليقاةلئازلا رادلا ةّدهنىفةيؤتلا' كلارا كا دعلو

 دعا
 ناةهارك مع قطماش و اولوق نا نم ورش سلالا ضعب نا لغاو

 هلا وءدتامنا ىارلا اذهو . ةيسنالا ةكرإلا ع را كلذ نم مهم 0

 هللا نا لوقلا اذه لئاقلا اها رلعت اما ٠ هللا بت كي. ةفزمملا كلك ل رابشللا

 رخا ةئللب ىنع نونز كده ملا ل يف 1 ليا رنا ناش مومل لاق

 نويش او ١ منا دوهملا ىلع د واذ“ اطتدق لل وأ 00

 ةرارملا هماعط يف نوطلخبو هي . هلحرو

 حيسملا 2 يذلا ىطونرخسالا اذوه ىلع ان اماوا "اولا

 لكا هيلع الكم تنك ى ذلا ناسنالا نا هيف حيسملا ناسل نع لاقو توعلل

 نجلا قا حبسما لاقاموا (١؛ : 84 زم ) هضع ىلع عفرو يزيخ

 ينعامتاو ناطيش مكتم دخاوو عي واللا مككرتخا انا ت تلا ٌدنمالاثل

 فاو مؤ ١ رم ١ همانيس يذلا وه هلام ناكدنال طوس ا

 حايص لبق ناعمسأب كلنا اهف بلظ يتلا ةليللا ف ذيمالتلا سار ناعمسل 2

 ئتككا يف:زيعك اذه لاثكناو +“: نواز رفثكت ثا كلت كليابلا

 ىلع رهتلا لخدي نا ةهارك لع قباتس لل لمجم نا نم رش يذلاف . ةسددقلا

 مولع لخدا دق هللا لع قياس نا ءالؤه يف لوق. ١ يرعش تب ةبارطعا

 لوقب علصن فيكح نكلو. كلذب مهرذعتف اوقنض ام اوعنصي نا رهقلا
 لوف فوبلم ره اكرم ناسنالا نبا نا ٠ سادقملا هليجنا يف انملا معيسملا



 نكي منا لجرلا كذلك ربخ ناكتتلو ناسنالا نا مكس هي هيدي ىلع يذلا لجرلل

 هع لاقف هءاسيس اذوب نا ىلع ناك هنا ىرت الا ١«( : ؛؛رم) دلو

 هعنصي رش ىلع رد ال نذا . دلو نكي مل نا هل ريل لول

 سلف ردشب ال ناك ذاو رمثلا كلذ عنصي نا هلل مل يف قبس دق ناك نم

 ٠ كلذ هل اشاحو هادا هتع ال ىف لدع ريغ هللا ناك الاو ٠)١( روهقع

 ا .١١ هيكل ع نلج اذا انمللا جملا نا اسيا ليجنالا يف لوقتو
 مولعمو . هتكئالمو ناطيشال ةّدعملا رانااىلا اوملطنا : هدنعنيجوجحملل لوقت

 محلامعا هللا لع دقو الا هللا نم هتكصيئالمو ناطيشلل دعت مل راناا كلت نا

 هملع قباسل هدئع نوروذعم مناد ولو . اهب راناا كلت نوبجوتسل ىتلا

 مهنا ولو . لدع ريغ نوكي الثأ !ًدبا رانلا كلت مهدروا ناكأم مملامتاب

 8 رق دحأ ىلع سل ذأ هِدنع نروذعم اوناكل املع نروهمم اون

 لوّش نا نم رش نا لقع يذل ىنبن سبلو ٠ عد ان 0

 نم رهق ةسلالا ةب 0 ىلحا ىلإ - لخدي نا ةفاخم رومالا يف ملع نقباس هللا ن

 انمّتع ناو ليك الب هسدق حور انيلع ضيف نا لان عيتلافاو كلذ

 ايلا يا هتوككم ةداعس كلذب اناني اهم انمركأ ىتلا اللا راما ما

 حورو بالا مم دملا هل ٠ اهليس نع لزت لاذا لوقعلا ةوهش صخشل

 نيما رهادلا رهد ىلا سدقلا

 نمو هملعقباس, هللا هفرعيو هعنصي رشنعهسف عنم ناسنالاردقي يا 0)
 هملع روهقم ريغ وهف هب هللأ لع قس لعف نع عنتع ناردش
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 نا كفوشسا هيلا لاك وان نيك« لضافلا بالل رهص

 نءالاو هلا بالا نولوقب ذا ةحلا ةثالث اولوه نا ىراصنلا 0 ١ نا ني

 0 دحاو لك ناكولو هلا سدقلا حورو نءالاو بالا ناو ٠ سدقلا حورو هلا

 هنا د> ىلع

 .ةفرعلا هب تطاحا امكةفرءلا نع باغ دق امب نيتيلا وه ناعالا نا

 نم وه امنا ناعألا نا! نساو رام لاق مى الا ىلوت >>

 هللا دند نم ءاج اع ناعالا ف ةفاك سانلاف ( 4 :١٠ور)ثنذالا عامس

 مريخ 2010 ناعالا لطعي نم مهنم « ةثال

 ل ل نم هلا ركل الوعل ةلمغ لدي دق نم مهنمو ٠ هتفرعم هب طحن

 57 طاتحم ن زا هلمع هن لكوت الو هناعا لعبم هلا ريغ هتف رعم هب طم

 ىلا دنس ربخ قيدصتا هنهذ مين قلل عرفو( 30 هناكم يف هلعجم ىت
 مف نان ر ال ىتلا ةناقتل اك. داوم نا هناعا خالو هللا ىلا دنتس الو هللا

 نم 0ك 7 لكب هيخرب 5 هناكم ف هعضل ىتح هلّمع هرث دب لب هسون الو

 دنسا امف قادصي نا قدتس نا ةقيقللاب لقعلا هل ىضق يذلا عضوملا كلذ

 هللا ىلا مالكلا نه

 طيح الرب قيدصتاا نع اوه هللادن» نم ءاج اع نا: الا لطعماف

 0 ال 0 نم 1 و "الغاط لكي هب , يرتا

 1 دب الف مل ف * لب يوحن ال هنال كلذو ناعالا ىلا دبا ا هلا

 ل ظفاحو هرظن هيف لمع يا ًارظن هل طاتحا ١١(
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 هيلع لخدب دّمف ٠ هيا جات ام هملع ةغلب ال |مف هريغ .قادصي نأ نم

 داع“ هئحلتف فرع“ ال اها هك رم نع ل عر ذا بيبطلا

 نم هنكعو بيبطاا كلذ لاق اب قدصي نا ضرما كلذ نم ءربلا ىلا

 يردي ال وهو ءافشلا هب وجرب هامس نا ءاود برشنو هللاعي نأ هدسج

 توما ىلا هيدؤي ءاودلا كلذ ناك نا

 ' اللا ةزظاطتفءاه ردت هل لع ال هريخ اهردي ةنيعس لخدي دقو

 نا يردي 2 ةئ.ةساا 0000 لكي نا رحبلا يف ريش نا 9

 كلدب 0 وا ةئفساا ةسام 52 اكان وا هل أ 2111

 هل وعسل ني نولتقو نورضيو نومرْغيو نوسيح ةاضقلا ىرب دقو

 مودع اكيدفلاو تاقنلا هب تدهش 1 الا مف ةرعم هل قم 2 يت نه

 "0| لا ءاوعاظتسا :ام.ازوكعيلا .ةنبلا .ناحتما شكا يف مهتيضق كرش

 اودفن الا اوردق ول نوبحم ةاضقلا 90 مهماداهش نبق كلب نايم

 امف ءاضقلا نوفرصي ىتلا رومالا نم مهدن- رقتس ملع نيقيب الا ةيضق

 . مهقاطمهخابت ام الغلا ورصتق نا مهرطضا ةيسنالا ةعيبطلا ص قت نكلو

 رابخالا ىف ناع ا اذه. نع ادن مهما ولو

 ظ 021 يدر يسال راق رطب قاوم هيام
 ابف وه ىتاا دالبلا ىلع رين. شيج ربخ هينأب دق ناعالا لطعمو

 ىتح هبلق ادهم ال مث ال ما وه جنا لير الند وعوب يأمل كاز -هبعديز

 لك ف وهو . هتردقم هلم ام لك كلذ نم رذاح امم ةاحنلل ته 1

 0 ال اع قيدصتاا 5 اعمطم هّتيص 3 أف ال5 0 هد ول هتالاح
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 يفو ءىث لكن ود قيدصتلا قحتسد يذلا عضوما علب انملفا .:هتفرحم هب
 مظعاو قيدصتلا ىلع هلفع اهم ةسالا 8 ةنامالا ةوق تاعج هنأش

 ١ هناب مصخيف هلاعفا:نم هريغب هنم لمفلا اذه نادي ثيح هسفن لع ةجلعا

 ةقاتحتسا ذيشا 1 مهريغب ةوسامف قيدصتاا ىف هللا نم نيلسرملل لعج

 نم همفاو اع مكن |١٠ىلا“ ليملاو رظناا ٌؤسو رولا هياع قمحتنو هنم كلذل

 نم ها ذا ةفاخع هللا نع ريذلاب قيدصتلا 0 0 هناو .٠ هنسفن ةوهش

 ثا نع رب قيدصتا هلق لذا ن م اماو . هتووهش هيلع نادك ىداكلذ

 هيلا لس رم هنأ ةديفلاب هْلهع هف رع ايل نأ 0 نوكأ فا هناا لمهاو
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 مك هانت 0 نكح و هذنع ضمش ن + اهمجش نوجد نا هب قاخاف هللا نم

 ااه رز عاخ ىلإ ةلااظحان ديفاعأ ناك فا ملعب نا ريغ نم قيرطلا يف هيد

 ىال دوق 5 6 "اويل لهاجت نوكي وا تلا وا قيرظلا

 قيرطلا فل 01017 577 00 دير ثرحملا ةيدّؤملا قيرطلا

 رق نال هقفاوف” هتباغ ىلا هلصؤم الا ىذلا املا برببككا شالا

 تمزا (ىتاا ةجلعا هب. تّولحَو هريدم يف ةحاراا نم لجعت امي هلما نود

 هبت قا قرعا عابتا هزايثخلا ف :هتووش ىلا المك ردتح ميغ ناكل لالا
 | نم ةلاسرااو ىحخولا ىعدا.دق نم

 ُ ىف الدع نال هللا تأ ربخلاب قيدصتلل هنهذ عضخلا ىذلا اماو

 ىهسفت ةن مصاف ب هان هاذأ 09 هيدا هنأذ ههعذوم ف هلع ذأ هناعا رييدك

 قرط لك لع هىفن لمحو هتقرعم قد ةياغأا كت نلا هلبيشرملا فش

 كلذ فالي وا زافأاو ةدحولاو ةرءولا يف رظنب لو هدشرم هيلع هلمح
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 هبشاو ٠ كلذ ناكفيكح ديرب ثيح ىلا لوصولا دملاب هتمه تناكلإ
 افاش اناحتما مهحتع ىتح ةنب ةداهم ةم وكل ]4 ل ”ةلدع اضاف

 اودهش ام هاوه فاو مهماداهش لبق نا نوبجوتس مهنا هدنع رقتساو

 '00 اذ( دسك هنا يي ةاضقلا قوقب دق: اذه نا نيغ:.:هفلاخ“ وا ه
 مماداهش لوبق نيقحتسملا هللا نمنياسرملا ةفرعم ىلا ةقيقملاب هيدؤي

 ناعلا لدعت ةيضق ب ورلاب لعلا هل ءَ هد  ل ,؛ نش

 نم سلهنال ٠ ف ةينارصناا دمتءا دق نم الا هلَفع ريدت 50 راص هنا

 امآاءدب هلبق نم ليتكم ١١ هيف يورب نا لمعلا بهذ اذا ند
 نا كلذو ٠ ىوهللب وا رورثلاب الا لبق مل هنا لعالا ةينارصنلا نيد الخ
 الا اهولق مهنا نيل والا اهلباق ىلع ةمهلا مقو ءىث امف سيل ةينارصنلا

 أوعدي الو هيلا رتخي ءىش امف سبل نال . طايتحالا دشاو ةعكانلا لضفاب

 آ11] كلذ[! ام ىرمملف ٠ هبلا مهوعدي نم هولباق هلبقب نا ىوحلا هيلا

 يف مهحمطا الو ةرهاظلا الو ةنطاناا مماوهش نم ءىنث ءاخرتسالاب

 ' ا اطوبق ىف.الو.لذلا نم نوكي ام ىصقا لع ميم ىلب ام رارتغالا

 لمادا عراسل هوم لوق اهف الو ٠ هرما ةيوقتب 1 لان ةبار 5 يذل

 . اذه ضعب هفو الا ند نم سلو . هاك اذه نم ةقث ىهه لب قوسلا

 (؟) اهريغ ن 2 الو ةنارصناا الا ديدشلا لقعاا للذب سلف هاكوا
 ةسسسسسسساللل_ سسلللا

 نك اع أو ورا لتعا أزل 17 و

 لقعلا قوف اهنال ةينارصنلا نيد ىوس لقعلا لذب ال يا اهريغب نيدن ال (؟)



 1و7

 هم دصت هلم نم قحتسملا ةيحلالا بيجاعالاب الا لبقت ل امنا كشد الو

 4 امك هعاساو

 دارا نم رده أرءيم 4 0 دق هصخأتو هتان انركذ ام قيفحتو

 دق ام راركت نس سلو . هانق دق ام هنم عنيف هارش نا هسفنل ءافشلا

 اذه أر يم ف هثيو كانه ان

 الو اهةح دق ليجنالا ماد ام ةاروتاالاطبا اذه انلوق نم انةحلب الو

 هعاوتو ليجنالاب ناعالا ىف أما ةيئارصتاا نال اهةيحس الا ةنارصناا م

 لمد يذ ل م ىغبلو ٠ ءادنالا لأ لارج كلذ نإ امو ىدوم سومانو

 هيلع ماقملاو كلذب قيدصتلاو ان رك ين نىتكلا هذه تلاق. اع نمي ل

 بالا ىراصناا لوق يف هلع ريحت دق نم عانقال ةمدّتم اذه تلق

 ند دحاو لك نا مه رو دحاو هلا محاقا ةثالر سدهلا حفدد نءالاو

 3 نول وه لولا اذه دنع نريحتلا ءالؤه ند لع مأن هلا متاقالا ميل

 ه نم دحاو نوح الا ادأ يتبل لإ كلذ وكيلا ب تسل ال هنا

 نم دحاو قلك تاك هنايزا ما هد اهلا نوكيت هلا هن اق معا

 ةمهلا ةثالر اهنا لاق هل ندا 71 مناقالا هذه

 اذه انرءيم يف مكك اننا دق اننا لوقلا اذه باعال لوقن نحنف

 ليجنالابنمؤينا دحاو لكى لع بجو دق هنا ضيخلتب هريغ ىفو زاجالاب

 انركذ ىتا 3 | بتكلا اهذهو ٠ ءادنالا ب 3 امه امو وم سومانو

 الو . دحاو هلا سدقلا حورااو هلا نءالاو هلا بالا نا ركذت اهدجن
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 لبقت نحنف .٠ دحاو هلا ريغ 0 لالا ده اانونمتر نبا للا ةثال_ لوقت

 لاقل ىلا اليس انجن البانل و تع تناكولو ناعالاب بتكلا هذه تلاق ام
 ةفرعلا نع باغ دق ام نيقبلا هنا هانددح اذكحه ناعالا نال . املوق

 ال رارقت اهنا زاجئاب بتكلا هذه نم ندحتو . ةفرعلا هب طبحت اك

 . مان هلا هنا هود>ولا هذه نم اعفلاو كفل اوشو )١( دحاو ريغ بحر

 دحاو هلا الا لاَ نا من : ةلزنملا اهاكسنت كلا نا انملع دق متاو نقم

 دقق هأنا انؤطك نا اعالاب هوملق منا نا لوقت كلذ نم انغرف اذاف

 دق'سدقلا حور نا 1 انملع كلذ اولمفت مل ناو. دارملا رمالا ىلا انيضفا

 هلبقانا تلد امم هريغو رمالا اذه نع ال هقارنثان ىراصتلا لوقع عنقا

 سلكلُذ نم ةينارضناا لها نم هعنقا دق نم عنقا اتاو.ناعالاب هلوق نم

 يدد ىلع هب معديل لقعلا عوق قل ناعالا د> لّقعب انم ناك نم ةجاح

 حصب ناهرب صضعب هدالسل نان لا جفلعلا نم هناعا 32 3و م ءالؤه

 مكنش 0 بلكي اةرايطك ةددطلا ا ءمكجربلو (*) .٠ هلمع

 لا ءانس روط نم ةيئادلا عابسلا مجرت نا هللا نما اي ةسينكلا ءانبا نع

 ( ١١:19 رخر هلع لز'

 مناقا لب

 ةحايط ال هند ةحيصب ىراصتلا . نم عنقا نم عنقا سدقلا حولا نا يا (؟)

 نؤكل عونقلا اذمب نامنالا: فييض ناك نم يوشاو معدل لب لقعلا عونق ىلا لقاعلا

 ناهرب حصا ميدل
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 نع رولا يفر برأا لاق.: يناا دواد :لوقب انهه نم ادبن. نحف

 7 لاك دلل ن1: ةيطو 1 كامدق تح كءادعا لغجحا ىتح ىنبع

 # كراذتها نإ لوقو ددعب لو هل لوقملل ابر لاقو لئاقلل
 سانلا ملعيا كتداو 56 5 نطل نم ىلا : ل لوتلا تالا

 اصع ٠ نرهادلا رهد ىلا هلل 1 تاس يك :مواح 8 لاق لو نا

 كلذ لجا؛ نم ءانؤللا, تاضخاؤر/لدعلا تبطل ,. كلكم اي

 الا عبب::4)قم ) كيا نم نشك | رورسلا هدوم كلملا ملا كلت
 هجم هلا هلالا اذهل نا معزو نيرهادلارهديولا هيسرك ًافابكذ للكل

 حسف دسجب هلا وهيذلا حيسملا هنا با اذ ناكنم كئدد سبا حوسملاو

 هدب نق

 رساماف مليئا ريساوتتموب اغار تيل يا: يناا عشوه يف هللا لاقو
 موصاخا 117 مهصاخا حالس الو لخلايا موصلخاو مهجرا يناف اذوب

 هب صاخلاو هلاو برز ضلخملا نا ىرت الا دايخ 5 وه ) مهلا برلاب

 هلاو بر

 هذ 2 لاق م فرب ن قحسا نب بوهعب نا ةاروتاا ف لاقو

 تار دق كدلاو تبدو .كدالب ىلا عجرا ىل لاتف براا كالم يبانأ نا

 يل تينبف ليا ت تب فكل ت لا ل كي. لمتضالا

 كالم ىهس هنا .ىرب الا ( م :#د كيد ليل توذدنو ًاعذم كانه

 1 هل رذنو ام بوعي هل ىن هلا وه كالملا اذه نا معزو هللا

 هلا هكالم كالملا اذه يذلاو هلا كالماف
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 ركلاف 5 : هه كلل) مدا تقلخ هللا ةروصب ىنا : حونل هللا لاقو

 نييملا دعي الو هلا وه مدا قاخ يذلاو هلا وه حونا

 اذ نأ ةروضرأ ناسنالا قلخم هللا نا ::ةاروتلا ىف اضيا لاقو

 اهابق ىتلاب ةمبش هذهو ( 00:١ ك)
 مت 0 7 -

 ىلع تريكو اران براا يدب نيب نم ردحا براا نا : أضيا لاقو

 ةاروااطدر هيد نيب نم ردحلاو 1 رانا ردحللاف (؟4 : ١١ كن) مودس

 اذكه ليئارسا ىن صلخيل رصم ىلا هللا هثمب ذا ىبومو نيبر نادعي

 فوج ىف ران بيمل ىف برلا :كالم هل ىارت هنا : هناش يف ةاروتلالوقت

 نادعال :ىسوملامف قرتحال قيلعااو راناا اهف ةلعتشم َعَظ رصف قيلعأا

 ىسوم ىلا برلا رظنف . قيلعلا قرتحم الا . مظعاا رظنلا اذه ىرا ىتح

 نم نوندت ال :ىسوماد لاّمف قيلعا فوج نم هللا هادانف هرظنيل لدع دق

 0 ففاو هش تنا يذلا عضوما ناف كلرمدق نع ءااذح عزنا 37

 ( : خرخ ) بوّقعب هلا ىدسا هلا مهاربإ هلاكئاراهلا انا لاقو . سدقم

 لاقو براا كالم قفا نكاط قار يذلا نا معز هلا ىفرتقلا

 بوقٌقعب هلاو ىدسا هلاو مهرب هلا هنا لاق هنا لاقو براا كالم اذه نا

 هيف كشر ال هلا هكالم اذه يذلاو هلا كاللاف

 يذلا هللا لاف امل وعديل هدلاو بوسي ىلا هيئا فسو: برق ذاو

 يون ىتح يرخص نم ىنمعطا يذلا هللا . نحساو مهرب ينابا هدبع

 نيمالغاا نذه ىلع كراب: اءالبا لك نم ىنصلخ يذلا كاللا . اذه

 ةرثكضرالا ىلع نورثكيف نحساو مهرإ يب مساو يمسا أممي ىمسنو



 لل

 هؤابا هدبع يذلا هلالا نا لاق هنا ىرت الا ( ٠١ : :م كن ) ىصخن ال

 نم هصلخ يذلاك الما وه هرغص نم همعطا يذلا هلالاو قحساو مهرب

 بوت لاقاك هلا كاللاذ امهرثكي ناو نيمالغاا كرابن نا اعد هاداو اهالبلا
 نيمللا نادعب الو هلا هكالم اذه ىذلاو

 اماصا هنا : ةاروتلا يف لوش اديس ةراس نم رجاه تبره ثيحو

 كعرز نرثك ال : براا كالم امل لاقو ةيربلا يف نيع لع بزاا كالم

 يذلا براا تمس رجاه نا باتكلا لوقو . هترثك نم دعي ال ىتح

 يذلا نا لاق هنا ىرت الا ( 5١و ٠م ؛ ٠١ كن) يؤر يذلا هلالا اهلك
 هسفن ىلع لد يذلا كالملا اذهو . هلاو بر هناو اكاام ناكر جاهل يرق

 ؛«اهتارثكاب ارا دس الا كد تاعارذ نرتك ال ةرده ال لاق تحاذلا ان

 نيمللا نادي الو هلا هكالم اذه ىذلاو هلا كاللا اذهف
 باتكلا لوق حبذلا ىلع هلل ةحيذ قحسا ميهربا علطا ثيحو

 الوم الغاا كد ناوانتن ال مهرب هل لاف ءامساا نم 2 كاللم هادا

 كنبا ىلع قفشنت ل كنناو ٠ كانو + كلبا تالق رزالالا مع هنا نشل

 قمشد مل يذلا كاللا 0 ( ١١و: كن ) يىناش ين بيملا

 ةحيؤ هنبا قحسا مهربا هل برق يذلا هلالا وه هنا ىلع مهرب 0
 نيهلا ناّدعب الو هلا هكالم اذه يذلاو هلا كالملاف

 هود برذف ةريزملا نم فرضنا ذا بوس نا : ةاروتلا ىف لاقو

 لبا اك ىلا علطا خف هللا لاق هتتبا ىلع اهف اودع يبا ةندلا مخش
 ِي

 وتل مل كنز 7 كل ىارت يذلا هلالل امذم عنصاو كانه نكساو



 9 بلت
 اذه لاقو.٠ ةللارم باؤجسي ماك يولات كرش 010 .:ا»ه كي ).كيخا

 هبيخا نم بره ذأ هأ ضار ىذلا هلالل ابذم بن ن نا بوقعبل هلالا

 نيهملا نادي الو هلا. اذهو هلا اَذهف

 دوم لاق انيس روط ,ىف ىسوم ملكث يح هللا نا : ةاروتلا يف لاقو

 مسأب ومدأو يتحبستبكمادق زوجا انا .ىسومل هللا لاف ٠ كبك يفرا هَل
 هللاف» ترا مدل اعد هللا نا.ىرتاالا ( وو : مج رخ ) كيد نين ,بزال

 نيملا نادعب الو هالا هللا اعذ همساب يذلا 'برااو هلا

 هللادتع لزت مل ةماكلاو ةماكلا لزب مل ءقدال نك ةنالا# لبجنالا 5 لاقو

 ىو الا( ١ : ١ مز هللادنع ءدبلا ف لز :لادوم . ةماكلا لزت ل اهلاو

 نيملا نادعب 7 هلا دئعو هلا ىه ةماكلا نا: لاقي هنا

 وه يذلا ددجلاب مهنم رهظ حبسملا نا دوهلا نأش يف سلوب رام لاقو
 هحبس يذلاو هلالا 0 رهدلا ىلا تاكربلاو تاحبستلا هل لك ىلع هلا

 هلا حيسلا

 لاقو 71 حوراا ريصف ىنتقلخ يتلا ف هللا حور ليل بولا لاقو

 ملي مه ودمعو ممالا ميج | عل احل ا هديفالتل انما حيبسلا

 حورااونبالا 9 قمح اذه ( :١١ ؟م ىتم) سدقلا جورأاا 50-6

 بالا عم امهمساب ةيدوسلاب ةقيملا ددجت لو بالا لثم هلا امهنم دحاو لك

 51 لثم امهنم دحاو لكو الا

 حورااو هلا نيالا نا هب قفح امةسدقملا بتكلا,تاذاهش نم ديرن الو

 ناك نش. .رميملا اذه ىف انتدارا هذه نسل هنال اذه نم رثكآ هلا سدقلا
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 تكلا هب تدهش اع ناعالا هيلع بحو نقف .لفعت 1 هناعا ف اذيالس

 تأآلا نا لَوَش نا ةمزاو ٠ ةللا نم اهنا كل يذ لكل ٌنانتسا دق تا

 ىف نسا هلا انملد دق'اناكو + هلا ندقلا حولا ناو هلا:ناالا ناو هلا

 الا شانلا ىلا مدقتت اياك تتكحاا لب . نانا هْنف دع عضوم نتكلا

 لمعاا لها دند كلذ ريرمتل ةتامك هذهأ تناكؤ ٠ ادحاو املا الا اولو

 حورلاو هلانئالاو هلا بالا نا مه وق ىف ىراضصناا ةقفاومولا مهاذتجا و

 انركذ نق 6 انّدلغ دق“ نكلو دحاؤ هلا حورلاو نبالاو بالا ناو ٠ هلا

 .ناجالا لول همك هله ريق نا'ازفنل قيم دلحو الركن
 لمسلا نا لما نر ا ود كراك ناك عانقا مورن كلذ لجا نم

 نا بل سيل نمدقلا حورلاو ناالاؤ بألا نا "نم ئزاضتاا لوش أ

 ا لهأ وغلا ىتح هلا مهم دحاو لك ناو ةهلا ةثالر اودع

 ةدي42 قحلا ند يمينا ةينارصنا لاطا ىلا كلذ اهزاكتال مهل ومع ةراتتح

 ارظن رومالا يف رظن اذا لمعلا هيلع دهشنو . ءاينالا ةداهشو بّجناعالا

 [مفرعم ىدع اهفرعو (هلاخ

 د ع

 هروجولا ىلع ةلياد ءامنا ءامسالا نم نا ىراصناا لوق ركتلا اما ملعا

 كلودك وه ةعيطلا ىلع ليادلا مسالاف ٠ عئابطلا ىلع ةليلد ءامسا اهنمو

 ساوبو سرطب كلوةكوه هجولا عل يلذلا مسالاو . روثو ننرفو ناسا
 سالف ةدحاو ةعببط اهل ارب هوو ذقت 'ةنوراءاذا كرا انحوو

 هوجولل تاهج دقف الاو'ةمئبطلا ىلع ليلدلا مسالا نع ددغلا مق وت نا نبش
. : 
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 , انحوو بوقعيو سرطب . دعت تدرا اذا + كلذ فيكو 1 ةفلتخم عئابط

 مقتسلا سيلف ٠ ناسنالا ممتعببطو ةدحاو ةعيبط امل ةثالب هاوجو ءال وهو

 ىبانا ةثالب لوقف ءالؤه ةعببط وه يذلا ناسنالا ىلع ددعلا مقوت نا

 ةفاتغ عئابط املع ليلد ناسنالا ما يتلا ةدحاولا مهم ”هييط تلعج دقق الاو

 امل هوجو عل سدملا حورلاو ناللاو بالا مي لهذا ف ةةوعكوو

 0 نا بل وع اذاف.هلا يه 0 _ :قدسإ در ةيوط

 يتلا ةدحاولا مع رط تاعج دف الاو ةعيبطلا م ا وه يذلا هلآلا مسد

 انس ءاطخ الفاو ةفلت عئابط أملع ليلد هلالا مس ف

 نامألاب نع عش الت نا ىنبذ امانا دحاو 3 مع دق ددعلا 5 و

 نلف نسرطب .نا 59 نا كلل ىو هناك انجولو بوهعيو سرطب دعت ذا

 ا” نيإ نكل 3>ناسنار بوتس ناو _سرط, وه ناسنالا سل نكلو

 ناكح اذاف . نحو وه سيل ناسالاو ناسنا انحون ناو . بوعي وه

 للددع اذا كل ضيع هنا انحو الو بودعب الو سرط» . ”ريبل ناملألا

 ىدانا ا 18 نابضالا لع ددعلا مقوت 'الا انحونو بوقءيو سرطب

 1 هلا بالا نا ب كل دك دولا ريغ لع ددعلات عقوا.دمف الاو

 الا منا ذا) هجو . هلالا نكاو هلا نالاو. بالا وه هلالا سيل

 سبل هلالا نكل هلا حورلاو .نبالا وه سيل ( ةعيبطلا ىلعليلد
 ..حورلاوه

 ددعلا مقوت نأ كل ينل سيف سدقلا حورلاو نبالاو بالا تددع اذاف

 . دودعملا ريغ لع ددعلا تمق وا دف الاو ةملا ةثالن لوقتف هلالا ميسا ىلع

 قطنم مسا وه هجولا نال ادحاو 1000 نا نبط نكلو



55 

 لعونبالا ىنعو بالا ىلعهجولا ميا عش لب مهنم دحاول الو تءاثي. سلو

 نم كلذ ريو ناويملاو سانلاو ةكئاللا نم دحاو لكرعو سدقلا حورلا

 ميقتسلال هنال ددعلاه يلع نوكيل قطنأا مسالا لخد امئاو . تالصفتلا ريغلا

 نحل لكل اذ هم هب ةأمسملا ماعلا مهمسا ىلع نوكي نا ددعلل

 . رت الو . انركذ دق اك ةفلتح مئابط نوكت نا كلذ نم

 57 لك ددعلا لع ديك قال ري 3 مم دحلاو لك مسا ىلع

 تودغبو سراب ,ةثالي انوه, تاق اذا : كلذ فكو مواكن .دودعملا نم

 ءامسلا ىف نا تاق. نا كلذك منال مهنم دحاو لكت ريص دقف انحونو

 زم منال مهنم دحاو 15 ترويع نسف سدجلا حورو ناو نا ةثالث

 لك ىلع مقاولا ىتاعنأا مسالا ىلع ددعلا ن وكي :نا.مالا_رطتضي كلذ ليل

 هوجو ةثالب انحوو بوقميو سرطب نا لوّدنف ه+و وه يذلا مهنم دحاو

 نبالاو بالا نا عم رثكي الو رشتنم ال هتدح نع قب ناضألا ماو

 يف نوه12 وا عضوأا يف نوقرتف دل تانك اوسمل ىلا حورااو

 لاخلا يف واهبشلا ىف وا ةروصلا

 كلذىف دجا وعبنا لايف ءاشالا هذه ىف ن وقفت | ريثك نا ,ىرهبلل

 نودع ءامشالا هذه ف نوفل نذلاو ٠ اهنم هف نوةفس يئذلا ىثلا

 يف .تناو ٠ اهف انةفنأ اذا دحاو ةروصلا ىف تناوالا تا

 تلفكانا ام لوقو ٠ دسلو للطلا ا قى يراواناورم كاونةذاا

 امو . دحاوب ةدارالا ىف تناو انا امو ٠ ابنف انالتخا اذا داو ةروصلاب

 دق سانلاف . كلذ لكاش امو . دحاوب لالا هذه ف تاو انا امو



 اللا

 ”حورلاونبالاو ب ناللا اما. انك ذ املكف نوملتخو عضوما ف نوقرتش

 ة مهدحخال الو رخآلا هنف سْنل عضوم يف مهنم اذه سلف سدقلا

 نه نم دحاولا ناك اًدافء هريغل تسل .لام”الو ةثشم الو هريخا تسيل

 بالا يب مكق ا ريثك اوناكذ او ادحاو اهنف نيمفتملا لمجت دق لآصخلا

 منهو عضوم ف نوق رش و و اونوكت نأ سدعلا مقرات نالاو

 اياك اس اننو ءارتحإلاو ان 9 طانع 15 قف ثوشمتم
 ان“ نموا هدم اخ تركلتلا حورلاو نالاو بالا هبشد امو

 لصفن نا كرصب ردن لف هلك تببلا ىف اهنم دحاو لك وض رشتناف املظم

 00. بم دخأو لك روض نه 145 ٌؤوضو هبخاص ْوْض نم اهدحا وْ

 اما: الا م انحاو نك" ناك ناو دحاو.هلا سذدقلا حوأواو نالاؤ:بالا

 قحاو مفراو صلخنا سدقلاحورلاو نئالاو تالا ىف توهاللا هب دحاو

 ىف هنم فطلا ل قراخم ءىث لك نمو ساشا ال ا ؟ جارلا وص :نم

 نيةولخملا

 اخت 7-0 6 ةدحاو ةديصصق اولاهف 1 فقو ولو

 كن ال تناو ةدحاو ةديصق الا تعيس اذ مهوص عن مهعضوم ّنع

 تعمس ىلا لوقت نا رذقت الو . ةمان ةديضقلا لاق دق مهنم دحاو لكنا

 ' اناا تداخل طلب رانا كاوشأ ىو اذه داش ثآل
 مونق يف هلا هلابك مني فالتخا ال هناف سدقلا حورلاو نبالاو

 نا 'ىلؤا يرتمل 0017 ا يبس ا لكن م نع

 7 احلا مهنمت دحأو لك ناك ناو ادخار أ 2



 ن4

 ةعيبطلا ىلع ليلدلا مسالا ىلع سانلا اهعقون ةعيبطلا ةيدحاو دجن دقو

 , كلذ فيكو . ةظيلغلا ءايشالا يف نكلو طقف ةفيطللا ءايشإلا يف سبل
 نمةدحاو لكنا لوقتف صلاخ بهذ. نمثلث عطق كيدد.نبب عضو دق
 .دحاو بهذ.لب باهذا ةثالم اهمال. نا لوشب الو ماب بهذ عطملا كل

 ددعلا عش.الا ىلوا سدقلا جورلاو:نيالاو بالاف كيذك اذه ناكاذاف
 سب هنا ىلع ةلالدىنكي اذهو ..ةحلا ةثالب مهنا لاق. الو مهتسيبط مسا ىلع
 لك ناك ناو ةملا ةثالم سدقلا جورلاو نبالاو بالا نإ لق نا ىنينب

 حوراونبالاو بالا نا ا يف ةينارصنلا تلاك دقو 75 الإ مهم دحاو

 تك[ كاذب ادهش اما ملا ينم دحاو لك ناك ناو. دجإو هلإ نيدقلا

 ام ىلع ءانشالل سايقلا ةماقتسا ىلع رظنلاب سايقلا دددسلالقعلاو ةلزتلا .

 امخ هببشد يذلا لالا, ين هتييشا
 اوقلخ ةثالن ! ىراصنا اولوق .هل' لمع ال, نم سانلا ضعب نكاو

 تلق ناز“. كلذ ايوا قل اوقاخ ةل ”الب تلق ناق ٠ دعاو ماي ق راحل

 م كرد الطب بق نريخالا نيمونقالا نا. اونظ قلحلا قلخ ادجاو نا

 قلخلا قاخ هنا ممل لوقت نجنف . مهسفتاب كالملا ىلا مهنونظ جاجوعا
 نوكي نإ نم نيرخألا نيمونقالا لطبي يذلاب اذه انلوق سيو.. دحاو
 قلبن يلا ىبوم.نإسل لوقت. مسسا : كلذ: فيكو ٠ الاخ اميتم. لك
 الو بٍقداص تناوب قملاب قطن يبنلا ىبوم لوقو .٠ قداص تناو قملاب
 نإ امنا 3 نا امطن هناسلو م يبدا لبق ن 6
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 اهعاعشو سمسا نأ لوش لو 5 قداس كلو سانلل ءى شب ٌلعشلا

 كي ثقافات“ اهعامشن ءي ذي اا سشلا نال ضانلل ناك

 الو . قحم تناو قر :رصبا تنا صا هل لوشو ٠ ا ةساوز يم

 هلال انا كاس لالا قام كانك وكنا قلب الل لاونت ثنا 1
 تنا هل لوقتو .٠ ق< تناو بابلا اذه تعنص كذب راجنلل لوقنو ٠ هنبع

 كذدو تنأ راجنال لوقت نا مقتس الو . قداص تناو بابلا اذه تعنص

 كاملا نع لخدتو ٠ هديت بابلا منصي اهنا راجنلا نال بابلا اذه اممنص

 نا لوقت قداص ثناو ىنرض كاملا نا لوقت مث كبرضيف هنبال لوقبف

 ينابرض هنباو كالا نان را مقتسا الو. قم تناو ىبرض كالمملا ناا

 . قالا قلخ 'نبالا نا لاَقتو ٠ قلخلا قاخ بالا نا لاق كلذك

 هنبأب هلك قالا قاخ اما بالا نال قلخلا اًملخ نبالاو بالا نا لاش الو

 روهدلا قاخ هب يذلا هنباب انأك مانالا رخا يف هللا نا : سلو رام لات

 هيمس وهو نئالا ناح قدر فلو قبلا انحو لاق مو (؟ ١: بع)

 لزتل اهاو .هللا دنع لزت ل ةملكلاو . ةبلكلا لزت' ل ءدبلا يف هنا ةملكلا
 الو. ءىث قلخم ل هريثبو قلخأ هب لك. هللا دنع لز ل اًده ٠ ةملكلا

 نيعلا وا عناصلاب عناصلا دب وا سمشلاب عاعشلا وا لقعلاب ناسللا نأ ىرت
 ودع هناؤ٠ ىمأالا رهولجا ةفاطلل نيالا, بالا نم ةلاضتا“ دشا غامدلاب

 لوقملا ةمغاوشت ال اع قاخلا نم: نوكم ام تنطلا ةّئفاطلن

 لوش الو. ٠ ىتتقرحا رانلا نا لوو كرا رانلا ةرارح نا لوو

 لاق كلذك اهترارحب الا قرحت ال.رانلا نال ىناتقرحا اهتزارحو رانلا نا



 ا

 نا لاش لذا قلخ نبالا نا لاَشو + .ق "أ قارا تالا“ نال

 نغ واتا نيوكت ناب: لوا هرارلما نا قرن الون وراك ن0 تالاوا اولا

 بالا 'نالا نمل الاصتا ٌدشا ةرازللا:نا الو تالل ناوكل نأ ناالأ

 يام كورت م ال ةيطالا ةفاطلا نأل اثق هت نملاو كنك
 ىف 'ةيزيملاجزقش 3 الو ةرودلاو ىلو.هللا انف نوكي الو ”٠ داتقفالا

 1 ةرارح مقود و وه بالا نم م نءالا 0 ارز مونقا 2

 | ناك ناو لقعلا نم ةءاكلاو س.شلا نم عاعشل | عقوكاإ رانلا نم

 00 ةيريخاا دجوت نا فطا: ةيحلالا ةعيبطلا نال اندنع ما امونقا

 ثان الا وظن زي قلل زلنا ورانا حل كالو“: انف امام دحاو

 وم وه يذلا روهدلا قلخ هب يذلا هنباب مانالا يف . اناك "هللا نا لوقت

 ثدح هلوقو هللا  تثرد 5 نوال 1 بعز هنيع ةرودو دحم

 ةلزنع هللا نم هلزتاف ( ؟4 : برك ةيزدزر نمل كم يسأل نا : لوق

 رانلا ةَوق ةرارأطا نال رانا نمرانلا ةرارح

 ةماكللاو ةءاكلا لزت مل ءدبلا يف هنا لاق دا ةأكهاّمد دق نسابملا انحونو

 0 ال ءامءالا هذع ناذه ثا.حلالا الاوق هام امئاو هللا دنع ل را

 نم دحاو لكلا بداح ب غال اخ اءل نكاو مان هاو موكا

 نا انف ايش نال هيلا فاضملاو هنا انركذىتاا ةفاضأا ءايشالا

 اةاخ اهنا نبالاو بالا لاقت ال كلذك ٠ هتدح ىلع كضندلا لاق اءهنم

 تايلالا 'لاوق نال . قاخ هلا لاش هتدح ىلع اههنم دحاو له ناكل

 ناللموقا ال'ناىلانيمماسلا وءدتافصلا هذه عوقو نوكي نا اهرك



 يب اس

 مويقادل سبل تاؤاضلا هنيه نم 5 لك نإ 0 بدالا ثم ' هلاب نييلو

 نيالا امهنعدحاوب لكى مس كلذ لجا نم هيلا ٍفاضيملا ماب يمس الو

 لزت ل ةءاكلاو ٠ ةليكلا» لن 001 10 انجون لإقو لإ

 لوقب ساوب.رامو. املا هاّتبو,ةلك مام دف ةملكيلا لزت مل احلاو هللا دنع
 تاغيستلا هل ”لكىع هلا وه يذلا ديلا يف رهظ دوهللا نم. حيسبملا

 امهلوش نبالا ف ساوبو انحوب درج دقو ( 5:1١ ور: تاكربلاو

 هنا,املعاو اكيش الخ بالاو هنا لاق نا ىنيش ال. هنا الدو الاق دق ام هيف
 دجيوت .ناو بيكرتلا ةيملالا ةعيبطلا دي و.أاملإ هأبا اهنيمستب مان مونقا

 اهنم موبقا لك ِتاذ يف ةيريغلا
 سيلا ورا وفاضاف سدقلا 0 مهاكت ايلالا ولاوق لف كلذك

 , لم ماي مونقا. هنا اولاق مث نيالا هيلا اوفاضا ىتلا ةفاضالا هش بالا ىلا

 ءايشالا هذه ةلزنع تا حورلاو هاا ا ناسا

 آلا نإ لوقت دق ةبيدقلا ةسينكلا ناف.هبلا.فاضب امم انركذ ىتلا ةفاضملا

 نآلو اوتلخ يمزج مهنا لوقت الوب قا نبذه نم داو لكينإوب قاخ
 بالاىلا نيفايضم اناكن او مان هلا جورلاو م هلا نبالا نا ملت ةسنكلا

 بالا عم م ةيمونولا كلي ف حدرإاو نال 0 ما ةفاضالا هذه هش

 اهايا امادع ين ججورلاو نيالا, بلاختف سدقلا حورو نيالاوبالا لوبقتو

 اهم دحاو لكدبي ال ىتلا تافاضملا ءايشالا هذه دح بالا عم نيمونقا

 حورااو نءالاو بالا: نإ مياعت ةبسنكلا نالو .٠ هلا نئفاضملا عم اسيد

 اهءانشو سلا نا م. لبق نم انركذىتا هوجولا ىلع دجاو هلا. سدقلا



 ا

 نالاو بالا نإ لوقت اهناف كلذ لكحاش امو ةدجاو. سش اهؤضو

 حورابو ناابو بااب لوقتو .اوتلخ لوقت. الو. قاما قاخ سدقلاجورلاو
 كلذ لثم ناكامو ىنومحرا لوش الو. ىنجرا سدِقلا

 ىتح اولاعتو, ( ١ انب اوملخا ةاروتلا يف ليق دق هنا دا لاق نارف

 بالا ىناليجنالا يف ىلاقنبالا ناو. ( 7: ١١ كي) نيالا قارفو لزنت

 شا فبل 15 نءالا ناو( م" : 6 و ياءاصو ظفاح نكس تح يأت

 يبا رفا يف لاق نبالا ناو.( 05 08 شا ),.هجرو عاسرا تب رلا“ با

 انلوق نا اذهلئاقلا نظوب ع مس: مم مار هللا عمناخا تنك روهدلا لق

 نبإلاو ,بالا نا لاب نا: نحال هلا لوقت ثيح بتكلا ينال فالخ
 بتكلا يف هنإ انركذ يذلا لوقلا اذه.نا لاف +. اوقلخ سدقلا حورلاو
 تانملبإلا| يلاوَق صرحت نم الا بتيكلا و عضو / هلكاش امو ةسدقملا

 نبالا نا.اونظز الكل . مان هلا 2 مانإ هلا نبالا,نا نبانلا اوملعي نإ
 نم. نواضيف هيلا فاضي امف ةفاذملا ءايشالا هذه لخب هللا يف حورلإو
 ميرا ظل
 ..مم- سلسل ميليسا ب لبابا

 ةفلتخم اهنا ريغ ناسنالا عنصن له ٠ نيوكتلا رفس هنا سفن ىه ةيالا هده )١(

 7 اهانشا ةرق وباسروداوأ“ ام دهشتسي ةريثك تايا نم رهظب مكةمحرتلا

 ىنعم حانضيا نم اهف امىلع 0 لب همدق ىلغ ميدقلا ءاقتا ف ةغر ال

 نم عو وهو مايالا هذه ىفبانيديا نيب ةعئاشلا تامحرتلا نع تفلتخت ظاففلاب تايالا

 ف ورا ريسفتلا فل, جرسشلا
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 ريذ هلا لكنت ر ةركلا ىتربخا ىف رصنا لوقو هل لمَ الا نم لأشف

  ْسدَقلا حوراا ريغ هلا لكب رفككا + نبالا ريغ هلا لكب رفا + تالا

 بالا ن ذا هل لاقلثلا ف نإالا ريغ هلا ' لكك ر فك. ىلا ىنارصنلا لاق ناف

 ال ىنا يتارصتا١ لاق ناو. | عارة ال ولفو لكس ل شسدقلا ةورلاو

 لئاتسلا 08 000 ومس ةملا ككل ند هيا لاق حبسا ريش هلأ لك“ ر 14

 كل نيتسو هتلأسم يف فاح هنا 0 ناو . ٌرومالا ىف هرظن فطلب نا

 ليجنالا امم نموا كل لات مأن لحنا كيد نب ع ٠ أنوه ند كلذ

 يف نا مل تناو 3 لوقتف هريث لبجلا ل مك ر كنا لاق م 3 من لوعتف

 5-3 نم دحاو لك كل زرفا هنا ولو تكد التالا نم ّث ال أم ام ,دلا

 مزلب الو . اذه ريغ لبجتا لب م رفاك يل ثلمل " هنعب لاو تالجنالا

 ليتات شبل تاليجنالا "كانتا نم دخاو لك نوكي نا اذه كلوق نم
 ينا | ول كلاذكد ٠ تلمس شدقلا حور هب قطن يذلا لبجنألا نال . مَن

 الا راو تالا اذه كلوق نم طمس كل ريغ هلا كب رفاك

 لوقا 87 تلاؤساا ذا: كلنا اك هنالا ًامات امل امهتم ذحاو لكن وكي نا
 ةنرهوج نع قاع 00- دا هم وفا نع سل كايدب نين عوضوملا

 سيل ليجنالا مسا نال سدقلا حور هب قطن يذلا همالك نع يا ليجالا
١ 6 2 -_ 

 لاعف حييسملا نع 11 ثدح كلذك ٠ هريغ نود يحمل كلذإ ما وه

 ريثل ةلاسملا تناك ناو لأس: همونقا نع سبل هريغ هلا كب رفكتا كل

 حيبسملا . صاخم سيل .هلالا . مهنا نال حبسملا ةميبط نع لست امنا لب هيلا
 0 مك مونقا مسا ال ةعيبط مسا هلالا منا ناو . حورلاو بالا نود



 كل

 بالا طقس الو حبسملا ريم هلا لكب رفاكي نا لوقت نا نسحب كلذلف اءد.'
 هشن اا ةلأسأا هذه نال .  الا امهنم دحاو لك نوكي نا نم حورلاو
 كلوقو' من لوقتف + حيسأا ةميط ريغ ةيحلا ةعنبط لكب رفكلا كل لاقتنا
 حورلاو بالا ةعيطيم ةيملالا نبالا ةعيبط نال قح

 تماطا اذافتادارم ثالث هيف ةلضوم قبط كيدد نيب عضو ًاضياو
 نا ولف ١ تاءارأا كلت“ نم ةدحاو كيف ةمان ةروص تعلظ قبطلا ف

 كلا +. كل لاف تانارملا ىدحا يف ةمااطلا ةروصلا ىلا هديب راشأ الحر
 هنال . هذه ريغ ىل ةروص ال هنا لوقت نا كيلع قأ + هذه ريغ ةروص

 و . ةدحاو ريذ كل ةروص الف ةدحاو كتيلحو "دلو كيِحو ناك ادا

 نوك نا نم نيئارلا نم ةدحاو لكيف ةعلاطلا ةروضلا ىنت كلوق نكي

 ةثالم ىف .كتتلح نتكيو كيلحيف لجر ىج نا ذه هبشن امئاو كل ةروص

 سطارتلا كات نم ًاساطرق كيلعضرعي مث اهنم ةدخحاو لكفقَماَن سارق
 هذه ريغ كل ةءاح لكك تنا رفاكا كل لوقف هيف ىتا كتياح نع كلأسيف

 سالف ساطرهلا يف ةب وتكملاهذه ريغ يل ةيلح لكبر فاك نا من لوقتف ةباحلا

 نيرخالا نيساطرقلا نم دحاو لوب ةبوتكملا كيلح نس يذلاب اذه كلوق

 ضاطرقلا. ىف ةيوتكتلا ةينللا نع كلأس اذا هنال . كلش نك ل

 بات.كلا كلذ سياف ساطرتلا يف يذلا طخلا ىلا هدس ريثد ناك ناو دحاولا

 امو ىنقا لخا لثملا ىف ريسا كلنا يا كنيلح ةيرهوج ىنعب امنا لب ٠ ىنعي

 سف مسيسما ريغ هلا لكك رفكتا ناسنا كل لاق اذا كلذك . كلذ لكأش
 ص

 أهلا ام دحاو 30 وكي نا نم حقرااو تالا يس ىذلاب اذه كاوق
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 هللا مرت يلف حبلا ميل هلاوهي ديشس اوله, نما لئاسبإلابب اك نااو هنال

 ٠ .اهيلع ليلد.هلالا ميسا يبت حيسملا ةعيبط ينعي امنا لب هللا ىمس ذا ىنعي

 ةعيبط ريغ ةيملا ةهبط لب رف ىلإ لوقت, نإبإ هيش 00 اناو

 امهنم دجاو لك نوكي نم حورلاو بالا جرب الو قع تناو حيسلا
 ةنحنارو 2 رلاو بالإ: ةعيبط, نال ةم ا ةعيبطلا كات

 ةيريغ وا ابنلق ام ةتب بيكرتلا لبقت ال ةيملالا ةمييطلا نا لعاو
 طاسبنالا» فريد ىلع ةطوسبم يه ىلب اهنم دجاو مونقا نب ربا امل دجوب
 هيف ربأ هل ءىث هيلا فايضي نا ىنلا مونقا لبق سبلاو همم ضحبو

 لو ٠١ ةهلا ةثالثب , نمؤي نا ةفاخم حورااو نالل دجال أما ىنبجا

 تاعجوإ سرخا هتاريص دف هلا ةلك ال هنا, تمعز ,ناف . ال ما 2

 كل لوقت, مت .قاك هلل نا لوقت نا نم كي.دب الف .٠ هنم لضفا ناسنإلا
 دقف هللا نم ءزج ابنا تلقناف,.ال' ما هللانم يه ءزجإ هللا ةلك نع انربخا

 0 لقلالو نوكيءإلا امادهو هتعبط لع بكارتا تلخداو هللا تضمن

 ظ تاليز كلدب هببش.« ىثكو ىلويهلا يف ذ ةروصلاكمللا .يف هللا ةلك نا لوبقت

 7 ” ا ةملكملا لمت رف رطضت م انك ذب دق 6 هللا نم ىنإ اذه لك

 هللا: حور يف لولا كلذكو ماي هلا. اهنا لوبي م

 هجورودتلكو ناسنالا نا ميدجاو هلادجوروهتاكو هللا نإ كللوقت 7

 59 لبقت ال ةملالا ةعيبطلا نال ان كا فك انا هكا شاد ابا

 نم هيق وم نبالا: الاخ .. ناجل كلذ :لبقت اك تيكرتلا لكاش ايش
 نإسالا حور مد وم هللا نم اهعق وم جد رااو. ناسالا نم. ةملكلا عق وم هللإ



 ل

 ةلالا ةعشطلا 25- ىلا هللا عيع 1 هللا ةلك تن ناو. ناسالا نم
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 (نلباوةااملا الا ةلطقرو ةلكج تيا لاق سيف. هلك اش'امأو تكرتلا نع

 ةاكنا ئارسالاو ا« اهنولو نانا اللا هطنودو داك نافل لاق هلا

 كيذكو .. هللا نم ةماكلا ةبنرملثم,ناسالا نم 'اههترم ق ةتباثن نائشنألا

 ناش ال اق للا نم ةتضاخ يف بتار وه ام لك ق وف هل ةبار حقازلا

 - 0 -ىََ

 انركذ ىذلا هجولل أمات أَلا حورااو أملا نبالا 'ناكناو

 0 دواد لاق مك دلل دعاسو هللا ا 2 دق نئالانا 0

 الل سانا _-صلخن الا ناىغوشهو ( م : هد زم) سددقلا هدعاسو اهننع

 د 0 مك هللا عبصا ىمسن دق سدقلا حورو . هب مهتساخ بالا يا

 هللا عيضاب ىنع امئاو (؟0 : ١١ ول) نيطايشلاجرخا هللا غبصاب ينل لجنالا ف

 نا عض ولا اذه ٍفلاقو رخالا ١ طسلختوالا كلذ رنفو شسدقااحور

 عقومدللا نم نءالا عقوف 1 د ىد) ناطامشنأا جرخا هللاحورب حيدملا

 نادلالا نم عبصالا عقوم هللا نم حوراا مقومو . ناسنالا نم دغانللا

 هللا كالذك ةيذاناب ةمالن“كتمل لخاو نانفا ةعئثطاو ا هدعاشو' قاس الا نا

 دحاو 0 مماورأ او لالا ناك“ ناو ةمهلا ةثالأن كرش دحاو هللا هحورو هنناو

 د

 تيكرتلاو ضيمبتا نع ةيحلالا ةعيبللا عافترا نم انركذ امل امان: املا :امهنم

 كلذ هأشاو

 لي طفلا ل كلا ىف: نيكس حسوزااو نناآلا“ ءامشا نم هن اننا ام ريظنو

 م تيا يلا ةلزنملا كلت هللا نم حورااو نسال اولزن نأ سانا يدان
0 

 » يلوا 27 مولا ةعئاشا اه رعت ؟ر وطفل ريشسلا :اهائعم همنانو ةمك )5 (
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 سانا لوقع لزت البكا هل يمه امم ءامسالا كلت الع لدب ىتلا ءايشالا كلت

 لكس تددحو امان املا نيراكلا ناالا تمسو .. ةحلا ةثالأ اودع تلنملا

 نع ههابشا نم انركذ امو . بيكرتلا ىصقنل اهماهب هلالا ةفص امهنم دحاو

 انرميم اهم وشحنتف اهلك ءامسالا كلت عت نا ديرتال نو. ةيملالا ةعببطلا

 دحاو لك اهب, مهب: لقماافيطل ناك نمل ا دودح انعضو دق اننا ريغ . اذه

 202 الل ززيو,ةسدقملا تكلا نم هعضوم يف ءامسالا كلت نم

 ىراصن'١ لو ام ج.ستس مب ةاروتلاب نمْؤي نمم بجملا نكلو

 حورااو ب نادل" نأ و ٠ مأن هللا حورااو مأب هلا نالاو مأن هلا بالا نا

 دسج ةارمالاو لجراا نا ةاروتاا يف يذلا لوقلا رك ذب الو . دحاو هلا

 تس ةأر او , مت دج لجرلا نا ممن اناكف <: مقلم دخلو

 ظل عم ادحاو انا 2 الباديع ايو اذهان ت تابق نيكو

 ا( 1119 .كذلاو. ةئشللاو تالاطلو روصلا ىف !.هئالتخا ورام متيط

 ةفاطل ف نحاو:هلا سدقلا جورأا و ناالاو بالا نا.لبقش.الو

 سبل كنم اذه . ءاشالا هذه نم هيف قالا فاتح اهف مهقاشا و -

 000 | نياببب امو امج نيجيالابو ةانروتلابأاتم وما ناك نف لدم
 دكا طا 5 دجال املا سدقلا حورااو نبالاو 0 0ك

 ا( لو دج ةارلاولجرلا نا قدصي مادام امان أَلا مهنم دحاو

 ةداهش لبش نا هيلع بجاو هنأ لجلب , مبيد أامهنم دحاو لك نا مل

 ديس. ىلا هْلَمَع هوعدب الو مأي هلا ا الك نا حورااو نإلل بتكلا

 نوكي نأ مت مال ال هلا لوشو كلذ نم بتكلا هن 20[ هيباسم
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 (دحاوراملا بالا عم 2 وكي ناو اهلا حورااو املا نإالا

 نمكلذل ةقممحْلا ءايشالا نم اذه 5 ىف انعضو دق ام عمسلا وأ 2 الو

 يذلل سال مومو ١ ١ رب 2 ءارتما تلعب سيل اتيت 000

 ةقيتملا بتكي .نمهؤيا ال .ناك نمو ..لمعلا سا تر

 دق ام 18 هقاق كايممز.ت راعألا قطعم نم ىراضتلا دس ىتلا ةثيدألاو

 هدي ل ؤنم يمد لالا والا لكر طي ام اذه اننات 0

 لاح, لكلعو...هل. مقدم ال (نارظضا اب ناعالا ملا :رطضيء امم ستيكلا

 ناندقلا حور او .ناالاو .تالا يف: يراضتلا لوق عنشتسل ناك نأ نسل

 عك اهو ىز ذا دحاو هلا مهنثالث ناو ٠ مان هلا مهنم دحاو 37

 نوكي هنا ”نكمم ذرات لال ١
 نيس انل هع هنن ئذلا حيسملا دمخن انزاؤ يزاصتلا تشب

 نا انبسح ناكو ةسّدقلا هبتكب قيدصتاا ىلا كلذب انادهو ناعالا يف رظنلا

 ْ لامي دحاو لك ناو دجاو هلا سدقلا حورلاو نبالاو بالا نإ نمؤت

 نقع وش وسال يف ىرن نكي | يلف ةجيلقملا زلنا تكلا هناانل نهشب امك

 يااا اير 7 ال_شركف (لقفلاا كين م كلن هسالنا ا

 انناعا ىل 6 58 07 حيسملاف ٠ انع ءاتقا الا ةياغال ام اذه لقعأا ق حو

 بالا عم 00 وكحام للطو هتعاط, لمعلا ىلا انبولق درب ناو

 (نيما نرهادلا رهد ىلا سدقلا خورو



 اهو |

 حيبسملا توم ف رمتم

 تالا نم دواوملا يلزالا نالا نا .لوش اتا انع تام حسسملا نا انلق اذا اناو

 * 7 ةيناسنالا هتعتيُط 8 لب ةيشالا هدعبط و ال انع تاه ىئاذلا وه :روهدلا لق

 هتلع هل ونا ىتلا ةهعا ىف يلزالا ننال ىلعلا نا 'نسسحمب هناو تؤوملا اذه لقعب

 نارح فقسا سرودوان يبوهاللا ملعملا هعضو: ةسكدورالا

 اهطانسناو ٠ ضابقنا الو طاسبلا امل مُهلؤةع ةيح هلها قألا نا

 ال تلا ةفررمماب لا كرحتس ال اهقرعم 2010017 عن اهضابقتاو

 هيراو ذل قضي يذلا ' ئهلالا رونلا”لقملا ابن نكس ىتلا لم اهنود

 لع اهئاحنا ف داضت : يآ دق ءاشالا.ن -ةلاف ٠ ل ءاشالا ةفصح

 من نولوقب مهارتو ا دداضت دا لها نا د اهندحو

 زيمتف ءانشالا ىلا صخشم مودع نا كلذو دحاو ءىث ىلع ال نكلو

 نموحن ىف ةفص هل ىتا سصت دقو اهرظن 2011 ا اهءاحنا

 رخا ىف وحن لولا فلاخم ةفص هل. تبضتو ةفصلا كلب هفصتق هئاحنا

 ةقلاخلاىلا ةفضلا عجر "و [هحراطت الف ىلؤالاةفصلا لع دقمت نا ةكرح امو

 لاهجلاو.امافصلك عمجو افلا ةهزلم ها سالاذ رش اهنم انام

 ظ مهبولق هب ردت رف هنود مودع ت راح ماتشوف عاوز ومهمالك او عتس اذا

 كلذ ناكو . مهنانغطب نيطبتنم :مهلع اوهتهقو مهنع اودصيو اولي مت

 مهسفنا كالحل هتييدخت مهداص يذلا ناطيشلا ديب مهطابر ًاتثوم
 ريصي الا اهدحا سيل مهلوّدع ةتيم ماين ٌوسلف لطابلا لها اماف



 هيف هيار نكي مل ةدحاو ةص هل ٠ ىلا باسا اذاف ًاحامج ءايشالا ىلع ًايصنم
 مدعل ) ةكرح هب الو رخا عون يف كلت فلاخت ةفص هل نوكت نا مهقتس هلا
 زيع ناب | يفالخ ىلا ة ةفص نم عجرب نا« ناروغملارقاس وه يذلا ىبلالا روتأا

 تافصلا نم ء ىثثأا كلذ ىلع قو 5 ايضا ليسوا أهلك ءىنثلا ءاحنا

 هنع عفتريف هئاتلا نم دججاو' لك يف ايحتضم احل نوكيا 0

 0 افدتم عزوز رمح يش ليهم اا انرقتسم

 هتعلط نع هسفن سجن .نأ

 ةعبطلا ىف دحاو هنا هلالا ىف ةيسكذورالا لوقت دق ؟.كلذ 2 :

 ونيف ةثالثو وحن يف دحاو لوقت نا تيوق دقو هوجولا يف ةثالثو
 اونظ ةثالث دحاو هلالا نا اوعمس اذا لاهملاو . اهلمع كلذ لبقو رخا

 دبا مقتس ال هناو ًاضعب هضعب ضقنب لوقاذهنا
 هتفا اخ يف ةيدجولا عفن الو قملاب طيحم ءايشالا رثكا يف لطابلاو

 نحلا اسماك ف لاخمو 0 اهضعب فلاخم ليواقا هنم بعشتت دق لب قألا

 رثثكب دق-لطابلاو هيقت دايضي الو ا ريثك نوكيرالا ىلإ 0
 يذلا لولا اذهب قاحا دقف . قملا هتفلاخم عم هسفنل افالخ ضقانتو
 ه-اصامهنم دجاو لكف لاخم نالوق هللا يف هلوقت ةيسكذ ورالا نا

 ١ ام اميام دحاو لك ف نيبت تناو ٠ ةيسكذونرالا نحامالك فلاخنو

 يف ةثالب هللا نإ سونرا لوق امهدحا .لطابلا لها لوقع حامج نم انركذ
 رخالاوحنلا ا ىرجا وحن يف ةثالث كلف شيكا عئابطلا يف ةثالو هوجولا

 ةعسطلا يف دحاو هللا 0072 روق هاا قلل ًاضيا هيف لاقو
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 ” ىنع« فرعي نا رده و مل ناوختاا ئّرِخاف ةجخولا» نإ ناو

 هئحاارلت تان ايف ااخ

 ؟ثلاف دقف ناّتعبظاو داو مؤنقا هنا خيدمللا ف لوقت ةنك ذورالاو

 ةلارلتو ايات كا ةقضتتناو ارا وت ق 'نانثا هنا”تلاقز قحن قدخاو هلا

 اهيم « نو لكفلاخم نالوق اًهوَس طاحا َدَقَو ': :سدقلا هيي ذأ اهملق

 ْ )اك ل 0 سونزوطسل لزق غذا :اَهمَخ ا ناتئاخعو حاس

 *ةدحتاو ةعّيطو دحاو مونقا حيسلا نا بوقعي لوق رك لا ١ ناموكاو

 ةيسكذولزالا لوقو . ءاثثلا هيف نب حوج نيلوقاا ذه نم دحاؤ كف

 هتازر ةزهاظ

 ايراكال نانالا“قاخ هللا نا” هنف لوقت "ةكددكلا رثشلاو ريخعا لمعَو

 ةبم ىلا رئانع هنا ةملعاوهلغيف رشلاو ريل نم بحا ام راتخم نا 5

 فلاح نالوق ةطنخلا لوم ةقاشتماب ظاحا“ ريقؤ تقلد مشل نانا ام

 "لاق نم لؤقاهدحا :ةسننكلا لوق اههالك ف اختو هْبحاص امهنم تحاو لك

 ”قاخهئاو . رشااوا ريا لمتب نأ هربجو سان 2 لكلب هللا“ نا

 و ١ ثيحمبنا ةينالا لوق ورأيت نرؤلا را

 1 الم زخا 7 تاطسشاا اودلتخاو . هلم ف اًَوعقو اذه نع هللا اوهزن

 ' اال هلك ةلهلا كانت نامل انتج و هلك ليل ١اس كلا ؟واتجاو كما

 لاثكا "ا وآقاو *:؟هلالش ىف :اًوعاض ون اشط' لكك افأ اهات. نا" ىلا اذه نم

 ظ حو نيلوملا ندهن م داو لكف مالحالا“ تالا“ ولدَداو زئاجعلا

 ثيش ردن ققذلا طولا ركذلاىلا مجرنا دقن الدهجو ىلع مقاللا دق
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 نالوق حيسلا ,توم فيان عوضولا رفالا اذه ف مقو كلذكو..

 |هيحاص فلاخي .اههنم دحاو لكح هيف قا لوق ناطي نابددر ناجءس

 نالاق اذا هنا معز يذلا سودروطسن لوق اهدحخا . قلا امهالك فلاخمو

 اندحا لثم اين هاش انعدام هنا ىنعي ات لاام حيسلا

 رخ آلا لوقااو. اننأش يفسنانلايلزالا ناالا وه سلا نايشالا اذه ناو

 تام هنا :.ىنع اما تام صيسأا:نا لاق اذا هنا معزي ىذلا بوعي لوق

 78 انهن ايف عقت ةيلكذ كيرالا لوقو : ةيمللالا هتعيبطاىف .يلزالا نالا

 نئماف رص ان اهنا ناىنمت سيلف انع تام حيبسملاناتلاق اذا اهتافدروت مدلل
 بالا نم دوؤلوملا يلزالا نءالا نا ىنمت اناوةملالاهّتعيبط 2 ا: تام اندجا

 اهنا ىتاا ةسالاهّتعببط ف لن .ةيحلالا هتعببط ف رار انع تام وهدلا لق

 اسنان انع تاق يذلا ناك نا هنال. ءارذعاا ميرم نمو سدقلا_عيورلا:نم

 نا هِي ناببنالا“ نال:نؤا انا صالخ الف ىسونرولسن لاق اقر

 نربانالا, ابل :ليادغ حا ىلا نيابإلالا مئئاؤكمانثا مقتس فيكو هشفنا ضاخم

 ادع نوكي الئلوإ .هلدع ةماقال ترومللا ناسنالا/ اذه ملسا امنا هللا ناكنا

 لب هقودج ىفوتس الو سانا ىلع هضرتفا نروكي ثيح .الطاب هسومانو

 سوفاناا دودج نم هتمزإ ةبوةعلك هن« ىضاقتب ىتح ةئيطخ دخال فنيا ال

 نا نسإنإا نيب ديا لك لع هب اجاو ننام كدعاا نم سبل اذه ناف

 ةدودحلا تابومإا نم, عون لك لو" .لفد باضتو داخت ناو عضو

 ايي نما نم. لك مسن ال م٠ ؛ نو الأ رام اناطخلا ىلع سوماناا يف

 م.ثجتلا ناك اذا ةدحاو ةرم هنع هأنا حيبسملا مدحت هلك اذه نم لل



 تبن هل

 ًاضوع هغاجوا نوكت تح انأكل 23 ناسنالا:اذهنال افرض ًاناسنا

 انلع هللا بجت ينلا انلك تابوقع نع نسومانلل
 ناو هلدع ةماقا توملل ناسالا اذه همالشاب ديرب ال هللا ناك ناو

 سائلا نمهق وت ئطاقتسالث يح الطاب سانلا ىلعهضرتفا يذلا هشومان لمجم

 اناطخلا ةارشما للا 5 هل [ناكو (داطاأإلا اديب مهلع ةلاخلا عاجوالاب

 دق عاجوالا هذهلو تومان ناسنالا اذه همالسا ناف .. صاصقلا اذه الب

 هناحبس نييجولا الكيف ًابع نوكي نا نم مسن ال هللا ناكو الطاب راص
 كلذ نع ىلاعتو

 عاجوالاو دسجتلا ببس الو حيبسملا رس فرعي ل سونروطسن نكلو

 ىلع تيبغ :ذا ناكالاب سدقاا حورلا عابسا كرو متيسملاب ؟لاذلا توقاو

 هلقعل اداساو ةفرغملا 'نم هل اضوع كلذ ناكو رساا ةققح ةفرعم هلمع

 ٠توممنا الو لصن نا مقتسل سبا يلزالا نبالا نا لامف ٠ ىنادسجلا

 مزلي هلوق نا نم هياع تجرخ يتاا ةيضقلا هذه هبسح لقمي ول ناك دقو
 ال نكلو . نا اكاسنا انع تام يذلا لعجم ذا لطابلاو ثبعاا نم هلل

 ىأر اذا يوعرت هلمل اذه ادع هلوق قحاول ةجاهس نع ًاضيا هف عن ناريض

 ناسنالا اذه نع سودروطسن اب :ىنربخا .٠ ةيحان لك نم هب ةطيحم ةجامسلا

 نوكي نا. اما . ءاشا ةعبرا دحا وه امثا انع تومب نا راص: يذلا

 هب وه عّاربت دق نوكي وا : هيلع هربج وا . هيلا هبلط وا . كلذب هرما هللا

 هبف هللا رماتس نأ ريغ نم هبلع مدقاو



 اندغالل دج ال هئاذبا ان عااتب وع ا اوما ناسنالا اذه ناك ناف

 هي .هتحلت البكتسل هللا ةيصمم نم ًاوختا تول ص هنضنرك [ اننا
 ههنا نوكيراهااةيساطأال هر املك ن لكم :ال'كلاذكال ناك نأ || ةيوقع
 هللا ىصع وه نا هّقحلت نا رذحم يتاا ةبوقملا نم اهصالخل اساهلا

 هلفن ةل رح انع تدوم نا هللا نم هيلا ًابولطم ناسنالا اذه: ناكناو

 اذهب الا انصالخ قع ردق الا ثيح هللا ىلع فعضاا لخدب ام اذهف

 ىلع عنتما هلا ولو. أنع توع نا هبا هتبلط يف هللا فعسا امل ءاش ول ناسنالا

 قحتس ناسالا اذه راص دقو . كلذ نعلج انصالخ هايعا هللا ناك دق هللا

 يفزةليجن: ناو هنشتما اناءاتهطالخ نع ةدنحملا,يفيةقلا ماه ةكرشلا 1+
 كلوقردق ناسنالا اذه ناك رمالا ةَقيَمَح ىف ترظن.ناو ءهللا لَدَع كلذ

 يوه امنا هللا ناك ذا كراين هللا نم ةدمحلا .ًاقاقحتسلا انشا سور وطس ان:

 هيف انالبلاو :عاجواللا قي مقتول كلذ يوه. اذهو طقف انضالخ

 دلا/ ظله تاليف ةلزدج هذا اننوكيبام جسا هلك اذهو ٠ هللا مديت ملام

 كلذ نع ىلاعت لد يفنت وكيس نال ١

 يذلا .ناف انع توع نا قع هللا. نم اًروحم ناشالا اذه: ناكناو

 تالا اهبلع انبجوتساو اننا.شمب اهانلمع اياطخن نم اندش ملا رهق اثع توت
 هلمج ًاعاولطم اوكي الا .لتقنت لضرب هلل نا يلو. .!انل الخ لوكوإ الو

 مياذت .ثناك يلا: ناف راو: ناريثاا ىف ةئسفلا تناكدقل انيزيخب قيال

 2220 175 ناك يذلا حيسلا لبق اب موسرملا | أءاطخلا نع ةقيتماا ىف

 ناك دّمف ثق. لع اروهةمناكنا ناضنالا انهن ناش كول. كنب توك



 ا لك وها طار نمي طاب هيرهق ىذلا :هّللا "لع ةفشا كلش الب

 عوف دهو' هوركم سند هللا دنع لب. هلل. ةعيذ
 رمااتيسلا نا ريغ, نم. انع. توم ناب عامبلا ناس الا نيمعت نكت ناو

 رب نكي ملام نع هقلخن,رما نم مدقا ذا. ًايصاغ هللا راص دّمف كلذ يف هلا

 دح نم؛ًايفن ةلمجتس نأ كلذ هيسحو, ٠ ءاض نإ! ,هنق هل وا ًاتفاونا لل ناك

 ضوالا:و تاذؤامساا كلم. تيطعا دق ىنا. لوقت حيسملا 6 دقو ٠ صالخلا

 هنال' ناسيلا وه ىطعملا نا سوبر واط ان معز تناو'( :١8 8 :قم)

 أمل: نإع .رمالا ناك ناف..: ىطمم.نوكي نا. يللذالا. نبالل..مقتسال

 طاش هللا: ن وكي نا اما:نيهجو .دخا نع نظعا :امنا ناسنالا اذه: نافجركذت

 همنقتاب لاذإب نأ. هيلا بلظ. ذا. توللاو: عاج الا نم انعا قلت ام ىلع ةافاكمذل
 هلا الس هياجا دق؛ نان الا لاقط ىأرر: ثيج اهلا شوكي انآ اًماو:ابنغا كال

 000 1 ضولالا وههراواهنلا ناطل قيظمب نار افك سل داو اذان

 | 117 راح رابع هلق ةتازع ناطلوبلا اذهب هللا نم هل طؤن 1 نمنالا

 ا ال نألع قف جرام اال رانج زاةتلذي نسل هنال. . اصلخم نوكيإ نا
 ناو. ايش هتيحان نم م ال نحنو هف.هللا هعمطا ىذلا, لمالاب كلذ امل

 0 ليا هللا اييح اذار هللا نالا ناطلسلا اذه ىلععا ناسلالا انما ليلك

 جو عا هيلع ادق ناكو ان مشجتن نا هيلا هللا بلط ذا-تولاب هسلس نم

 هيلا بلطت الو هلل ىلصت الا ةكحئالملا ىلعو انيلع قحي دق. هناف طرشلا

 هتيطع ٠ ىلع مدن ال هللا نابسنإلا :اذمللا هاطعا دق هلك هناطلنم نال:ًاًئاش

 هلل اثم للص نم. لكن وكي نا ىنبط: دقو. هطرش ىءردش الو:اهدرتسف



 كتبلط, مفراوإ ىنع قلطنا ,نا انم ىلصملل لوقب هللا نال ل اهنا
 دق.إم نايبلالا اذهل هللا. مث اذهبو .. هلكيباطلس هيلا تعفد دق يذلا ىلإ

 تارؤاهساا_نإطلتم هللا هاطغإ ديف نادالا !ده ناك نا .هنالا٠ هأبا هاطعا

 هذهف . هأنا ه ريبدتك ناطابلا اذه ربدب يذلا وه هلا ناكوب ضرالاو

 8 ىشد 18 عفتا ناسالا اذه ىرن الو ةتيمح امل سل ةيطع

 أياعجتنو كيدانعو كيدجس هيلا عنع 7 سور وس أن تل نارو

 فينا سيئلم تنازات# قرصوركمس باخ دقفر هنود ناسالا |ذ4

 ثيجهملع فعضاا تاخداو هاكمهناطلس هءلسن ذا توملا نع, ههزنن ناب هللا

 ولءيذلا|ناسفالا, اذه كيذا رجأتسا ناب الا هقلخ صلخم نا ردق مل هلعجت

 . هعيطتس ال.هيلع ًامتتم,انصالخ ناك دق هللا بلط ام,ىلا:هبحي الا ءاش

 تحيرس 2177 تيل. ىلإ مع دنا ف لوش هللا عمسل ثيحب كننم. بجعلاو

 يلب ءيجب ن نسف الا: لزا 3 لوب خيبلا يرتورربزت شار |

 ناسالانا:نا لوقت نا كسفن بيطت ما ٠١ ىتم ) بالا ةحبس

 نم ل يذلا روهدلا لبق بالا نم دولوملا يلزالا نبالا وه سل اذه

 هركش انع هريبد» ىضِق اءلف٠ ديع ةروص دخاش بحي اشر ناش ىلإ

 ىف كلذ مقوف هتحيسل نم هنم لح ناك اذ دخل هبلع هلدعو انودع ناطيشلل

 اهيحتس نم زيغ ىلإ ةدايعاا الو ةكتالملا نمو انم ةدجسلا لقتل لو .هعضوم
 ىلإ م اباذتجاو هلع ذ نشأ ناكر رمل هيل ناكيافإ لب ٠١ ىهلالا رهولسا نم

 0 11101 لل 52 دا هتداعو حل

 تاض ىتلا ةاشلا نأش ف نيجنالا ىف لاق م اهاضق نمل ميظمبا زومأاو
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 ةلاضاا بلطي جرخو نيعستلاو ةءستلا اصلا ىعارلا كرتف ةئاأا نيب نم

 بلشنف نا ل ا نكلو ( ؛ : ٠١ ول) اهدز ىتح

 ميقتسل سيل يلزالانبالا نا لوقت نا ين ةجالل ًاناسنا اه ىلحتو هتحبسن هلا

 يف لب تام ةيملالا هتميبط يف سيل لوقت ةسينكلا ىرت تناو تومي نا
 02 ءارذعاا محرم نمو سدقلا حور نم اهذخا لا ةيسالا هتعبط

 مالكلا تلق ثيح نف ( ه : 0م زم ) ىناا لاق ام ةفاخم سل ثيح ةفاخم

 كيلو ٠ اكذت ادق اك انا انع تام' يذلا نؤكيتنا مقتسال هنا
 تسلا نمل ةربغ هنود وه امف ناكدقلو . كلذ نم هلوقت امل“ الاطبا اذه

 ةينسك د ؤنرالا' لوق“ىف باول نادعتقت ءازأا هتمه

 نم تغلب دق ثلنا ملعت نا ءا 00 ىفاملا ينودعب ان تنا اماف

 شلل اوذ ص ةياغ هللا لع أو طا نمو متاهنلا هغلبل ال ادح ظلغاا

 د 0 اما . ةهلالا هتع. .ط ىف تام هللا نا ل ا هدونجو

 وه اما (ال اعاونوز نوكأ ولا اموم ناو ةطوسم ةنملالاةعامطلا نا

 ىلا ”تزاصو' ةملالا ةعنطلا تنفق ناف . ءىثشال ىلا اهريصمو اهّؤانف

 ماسك ل نا ىلا 'تناكنا نم تاقتاا انا ل ةيلاوارأ تشدد كال

 هلق نوكت مث اهتلاخ وه لقان ال نوكي نا'كلاتك تناكنا بنت دقو

 ل رول يال“ نسال حوزاو ناالاو تالا“ ريغ الاخ انلع تدذلو

 لع لاشو.الا ةيلالا هتعدط ىف ًافنط هل اهنا نبال قل ااه وش

 رقم لا ل ا اب كعلم ذيع لاش دق املثم حورااو انإلا

 اهترشاب ١ توهاللا: تمّدع ذا يلزالا نبالا اذهب توع-صالخلاب كلسمتا



 ها/
 ةبرم نع سدقاا حورو نبالاو .بالا تططحو . هلا الب ترصو

 شحال حبق لب هامجا ام كاهل "فأ.كسفنب مهي وسو ةيلزالاو توهاللا

 يلوتس الو عرصت رار كلا از يرحعل ناك دّمف . كتنطبش

 ءارتفالا اذه هللا رباكت نا كالمحف هلك ءالئتسالا اذه كناسل ىلع ناطيشلا

 كننع لطب دق تام هللا نا كلوق ىف هب رختش يذلا صالخلا اذه نا عم

 دّمف كلذك ناك نا هنال .ةيملالا هتعبط ىف هل ضرع امنا توملا نا لوقت ذا

 سفن زاضو. انرك ذدق مع الاىلا زاصو كلهو لو الا قا

 ةملظلا "قباطم يف تنسو محملا يف ترسأ داق هل تناكيتلا ةينالا
 لالحْضالاو داسفلا ىلا لاو نب دق هدسجو . دبالا ىلا كانه تاقعو

 ةلاع الدسملاو سآئناا ريصم رك ناك اذهو . هل ةماق الو لالكالاو

 ءايق الملا رابطو فقلثو"ةيمللالا ةتعتاظ ىف دولا يح 2 2

 : هل اشاحو

 نشل نأ اناملا "سنان ءايسلا م طبه ل رالا تالا كال ١

 نإ اناا الو هدسج الو بفن ال صاخب ملو كلوق ردقب كلهن

 وت ايدل داما! ىلا هدلسح داع محلا يف تيقن حتما سفن ل

 ادا ةماسلا

 ةملا دنع هتفنقوا كتلو ينوةع | نزالا الا قاس د

 اذءا هلع تاخذا كانكلو

 كييع
02 

 نيب ام حبقاو كامت دشا ام هللا كانتاق راوبلا م

 نأ ىنعا ت ة تأم حبلا نا تاق اذا كلنا يبوعب ان ت تمعذ: ناو



 0 راب

 ةيكرملا ةميبطلا نا لوقت كنكلو . ةيملإلا.هتعبط ىف تام يلزالا نالا

 اديب |[ لييف هبست و كبيلق نم اهنعِدا ىتلا توسانااو توهاللا نم

 ءاطخ ىلا ءاطخ نم لفتت فبكح امو م كِل اوف مام 5 يم

 ترا ناكح دا,هنا 5 امار# .ةمللخ ىلا .ةملظ, نم جرو ادائدي نيبل

 ”"003 | عز كا ترووساتاو توهاللا. نم ةيكرلاةمسطلا :هذمل وه

 الزج توسانااوت وهإللا قارتفا وه كد لالخ او. اكس لالخنا

 سفئا|توم امل لاق تسيل دسملا سفناا ةقرافمو ٠ تيكر امهنم نيزللا

 كيذك .٠ دسللاو سفناا نم تارا نانالا توف ءاعا لاش لب

 .ناف كمعز توسانلاو توهاللا نم ةنكرملا ةعبطلا هذه تنام ثيح
 0 0 لإ تومءاما:لب هلالا توم. اذنه سلف . توساثا| نم توهاللا

 الا ريف جحبسلا لمجو ..ًاحبسم هايف نسر وس كلب اهعبتنا ,ىتلا,ةيكرل
 ترصبدقو ٠ ناسنا الو وه هلا ال ثلاثلا عم هدب ًامبار هلخداو يلزالا
 توم نم تئر دق ذا:تامبدق هللا نا اولوق نإ شاناا دهاحم كنا 5

 ' 0010 توبانااو توهاللا.ةقرافم نم. ًاضيا كتل كلهجت ملا
 ةبسنالا سفناا نا يا .٠ ةيملالا هتمبط ىف تام هللا نا كلوق ين كمل

 ةلآ' توهاللا ذأ كانه نهترت تناك دّقل يرمعلف .٠ محملا ىف تنمرا

 نكحي لو هتعبط لك ىلا ينشر دلل ىلبو ٠ كلوق ردن اهنع

 تولإ .ناطلس. انيلع. قبو الطاب هتومو 5 عاجوا ترا يق

 حبسملا توم ىف ةمانتالا نع ذل نيذإلا نيلوقاا مده اذهو . ميحملاو

 قرف اذا, بدشين...(١)
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 ابل قمضو .دنطاف يبفبف ةيندكالوثرالا/ هنااا ىألا نا« قويقألا
 نانا لاق اذا ةكل رازالا« نا« ةلاخا الكول دقلا و قأوبوه «لعذاا

 رؤهدلا لبق 'بالا :نم-دولوملا .يلزالا .نبالا نا نمت اما تام حبستما

 حيسملا نا كلذو.ةيشلالا هتعمبط 'ىف نكلو ةملألا هتشط ىف ال انع تام

 قحتس ل ناكن او :روهدلا لبق ب الا. نم ذولوملا لزالا نبالا :وهءاهدنغ

 . ءارذملا ميرم نمو سدقلا حور نم بخت كيه لمرالا احلام نول نا
 ةعبنطو ةللا ةعدلظ اكليل هلبن أت دب ىلزالا ناالأ/ اهل نا معزتا هو

 نا. ري , نم ةعيبطلا ىف ايمان انترمال ةعبطاا ىف مل لز مل هلال . ةيييلا

 مانااهلا, ىلزالانبالا, اذه يا نءآلا وق. ناز لاك انا لبلد

 لك هيلع لاقت دق,كلذ لجا نم . رخا الورخا ال هنيعب وه مان ناسناو

 هتميبط يف ناسلالا ىلع لاقي ان لكو ةنمللالا: هتميبط. يف هللا ىلع لاس. «ىث

 ىلع ةقيقملال لا دق :توع: الا هتعيببطا ي.هلالا ةفض.نم نالخب ةّيلنألا
 ةفص نم نالو .: توع ال..ةيهلالا . هتعببط ىف هنا يلزالا' نئالاواذهب

 هنا ىلزالا .نبالا اذه اهلا لاش. دق توع. نا هتعبط. يف. نانشالا

 : ,ةيفلا هتعيبط ىف تام

 ىنثام ىلزالا نئالانا:تمعوننا كنان نولاوق ةنيلبوتسلاا نكلو

 راسصو ثم لو تاانإ هنا. تلق. دف ةيملالا.هتبيرط ىف.ال ةيننالا هتميظ
 يلزالا نيالا نا ثئاق نا ىلا :كزيصم ناكف . لوالل, ًالطبم رخ آلا كلوق

 رسثعم نم. انقااذا انا:ارّدماا ميرم دولؤم يف نولوق كلذكو + تمل

 ةيملالا هتيمبط يف ال ءارذملا محرم نم دلو يلزالا نبالا نا ةيسكذوثرالا
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 دلو و مره نم دلو يلزالا نبءالا نا انلق دمف٠ ةسلالا ةّمعبط ىف نكل

 نم دلو مل يلزالا نبالا نا انلوق ةياغ تراصو.هلؤا انمالك رخاآ لطباو

 نبالا نا نومعزي نيينوديكلهلا نا نولوشو نوحبصي مث . ءارذعلا ميرم
 نويرولعست مهف تمي لو ءارذنلا مرم نم دلو م لالا

 نع اهومتثرو يتلا مكاوّمِع ظلغا ام نيِيوقعِلارشمم ا لوقت نحنف
 ناسنالا نا كل تلق نا اذه اب ىنربخا ٠ ةمييبلا ىلا اهبرقاو ةامعلا مكتابما
 رصنب الو رص ناسنالا نا كل تلق ىنا لوقا له هينذاب ال هنيعب رصب

 ال ىلا ل انانئسلال |اللزا ىئالك . ةياغ تراصو هلوا يلوق رخا لطباو

 «نث ىلع مهساو> تبرد ام نيذلا لاهطالا ىلع الو ىني الو اذه نظا

 نويبوقعيلا لوقت 5 سيل هنا. للعلا نم
 مه نولوميف لاش نا ىنبن اذكمه سب هنا نويبوقعيلا معز ناف

 سيل اذه نكلو ٠ هيلجرب عمسو هينيعب لك ايو هينذاب رصرب ناسفالا نا
 نا. نولوقنو هينذابإ ال هيذيعب رصين ناسنالا نا سانا عيمج ملعب لب كلذك

 ٠ قطانب, سيل ناسنالا نا كلذل نولوش الو هيلجرب ال هناسلب قطني ناسنالا
 ةيسنالا  هتمييط يف .ءارذملا رم نم دلو يلزالا نبالا نا معن كلذك

 ل يلزالا نبالا نا لوفت:نا كلذ ىف انحلن الو .ةملالا هتعيبط.يف ال
 . هلاكشلو هلاثمايفو مالكا نم حرشلا اذه يف  رييك انلوق انامج دقو . تع

 هيف, باوصاا:ناءانتناو ظفالا يف رخؤيو هنم مد امفو.هئاحلا فيرصتو

 هريظنب هلاثما نم ونش لك عءانساو. :ةينسكذوثرالا لوقف ةماقتسالاو

 يأ ًاحدم ةينارسلاب اهانمتسو [رهيم نيثالث“ يف نيسدقملا ءان. آلا مالك نم



> 
 قتل ام اذهو . ةمور فمسا سددقلا نويلرام لوقلو ةشك ثاوثرالا

 هئالل لاب ىو: يةيلفلتلا. هناغز ىف ئمس.انمقن . يذلا "نسزااوس

 سوبروطس عنقي ال نر ىذلا لوقلا اذه نا رعاو :' ةلمع ةظلغو

 ال هنال بارتلا نم هماعطف ضرالا ىلع باسش ةبح هسفن لمح دق يذلا

 خسريف اليلق ولو ءامسلا ىلا هنعذب ومسن نا ءاشد الو تايضرالا ليغ لبق
 يذلا توما اذه ىلع طقس ال ىقعنا انل لوقب لب تايناحورلا لوق ف

 لدع هلا نم هلا يىلزالا نالا نال همهوتن نا يلزالا نءالا لع نولوفت

 نم لاح ىف تولا هيلع لاق نا مقتس سلو ٠ هرهوج نمو بالا

 ةقشعلا فحاضم اناق 'امئا انا 0 هل لوقتف . تاللاحلا

 اولصوا نيذلا ذيمالتلا حيسملا من اب اهلمع ىتاا تئاجعلل ناعالاب ةثدحلاو

 لوقت نا: انيسح ناك دقو ٠ ئدخم الو ثيعاأل ىتأا انيا فحاصملا هذه

 يذلا هجولا ىف ًاناسنا يا 4 ةيايعرت لكل] نا لوق لجنالا نا كل

 ناسنالا + نب الاقأ» ناسنالا ىلع لاق لكك لذا الع لوقتو انلوقغاودش

 ملعت ان( كليو قاققا' هلل رام هنا لزالا نبالا ىلع لوفت دقو تو

 هنا نقون كالذك . ة رضم هياع لخدن لو لدم مل ناسا راض مسح نا

 ةهاع هلع لخدن ملو نف مل تام ثيح

 لختت ذا هب عنفت ناكل مزال ن ناو كعفس ال هنا ملعا دقو

 امنا يلزالا نبالا نا 200 وقنق . ةسدقلا فحاصملا هذهب نامالا

 مويلا اندنع روتكد لثم نامزلا



 1 راك

 ا - قف >3 انيع .لا 7 :

 ءازذمغاا ميزم نهو سدعلا خور نم أسلا ا دسخو هيما اسفندخا ناب ناسا راص

 ام اذهؤ هل اه نذللا هدسجو اثم داو لك سف ,نإ ام.هل امهلعجيو

 فن .نا م هنا لووقتو.« اهعيطتسن نا :يلزالا نبالل هك كنظا تسلا

 سفن كلت هل: تناك يذلا ناسنالا كلذ.نا لبق: هدسح تللاز اذا اندخا

 لبق ةدسج' ىلزالا ناالا نفت تقراف ثيح كلذك. تام بق:دسللا كلذو

 1 :يلزالا نبالاو ٠ اندجا تؤم املثم ناسا هناءاع ىلزالا نئالا تام. دق

 ؛ يقتل عم ناكو ةبملالا هتعينط ىن.انح ناكلب كلذنم ةرضمللا هيلع لخدت

 ثأاثإا , مويلل .امهقرف ,لصو يذلا وهو. ربقلا يف دسملا عمو. محملا يف
 اال تمر اا ذا ندا لزا اكو. ب تولا/لبقرهيلغ ناك ام[ اميكرت داقإو

 ,يلزالانبالا نا لوقت: كلذك نسفنااو دسملا هل تناكيذلا ماق دق هنا لاش

 ,لك هبا تلضتاف هدسج ىلا :هشفن:تءجر ذا ثلاثا مويلل ىقوملا نم .ماق

 ا ادرونمللا هاا نمل نمل عونق هيف لوقاا اذهو ٠ اندحا موق

 توم نم ةيسكذورالا :لوقت ام نراكإل اع هب سوهروطست بس>
 ةيسنالا هتميبط ىف يلزالا نبالا

 ,ةسكذورالا لها عن نا يحمل هناف دقات اذه ىنءانعذو دق ذاو

 ..لومعا ىلع ء لى ىو اهنع نر ابد ةاريعك" انشا مد فطل هيف يارب

 اس هنوك نم ىلزالا نالا اذه :تؤم فرعت 4 ىنبب اهنا ءةماعلا

 , مءوي تيا عينيك هل حيضو دف اناسنا الكا شك ها يون

 ماس لع يلزالا نيالا نا لوقت .نحنو - . هوم .ةفرعم ىلا يدب

 اهل ةءابن الى يتاا .هتاوق. .رصقت نا حورااو بالا ةرسع ءاش هنن اناسنا



2 

 اهودعالو اهساَعَو أمقصح لع هتعببط ف هلأ ىلا ناضالا ةوق دحل اهتقويف

 هنا | ريغ ىلز ألا ننآلا لع لخادم سبل 1 فووعم ٌرمالا دهون

 الأنأ كا“ نامقا لان دلا صفا نم دي بر نانردش 01 لارا
 ءةرضمر هنرق لع لخد اريغ كلذ ن6 الل دحلو ليف
 دمع وحن ىلع لع نوخنلاب ردت نا عيطتسل ينأا:ةرداقلا ةوعأا هذه لب

 . ةفيعض ةوقوا حوج كاتف 'ةيشملا دم ىلع رده الل ىتاا ةوعلا اماف ةئيشملا

 اذا رانلآك وا هسقن لق نم عذر نأ رده ا 0 اذا ءاماك يه امئاو

 ا ىنألا ليلا ناطلاو ة«اينهشت لخص قرانا الا

 نا ميظتس ةرَواق ةؤق 'هل يلزآلا نبألاف . ًاساوسو نوكيف لقفلا ةربد
 حورلاو ةنآآلا/ هريس اند م ءاشف.مان هلا هنال ءاش فيك اهردق

 ناسنالا ةوق دحن اهمةوا نا ىلا امل ةيابن ال ىتاا هتوق صحن نأ سدقاا

 .-كاللا ليرتج ةراشن عم ءارذعاا "رم 1 ين هلولحي كلذو ةيعيبطلا
 ةملكلا نا سيطيسجتوألا لو كلذلو حورااو بالا نود نطو

 ج تراص

 عرذ ةوقك ءارذعا فوج ف ناكيلزالا 'نبالا اذه نا رلعاو

 هم هرَهوَج نم دسج هل نكي ل'نالآ نأ الخام ةأرلا فوج يف ّلِجألا

 ى ةرواطلا عدد لاخلا هذه نع ونهو نالا قتلاف : عرزا 5

 ءارذعاا ميرم تابحو ةأرلا ككوج ف ةارلاو .لجنرا عرز ىتالب م اهنوِج

 َكَلَذ لجا "نم. هرلتو .لجترلا عوز ةأرما لبحت م تداوو يلْزآلا ألا
 لجرلا عزز ةوقل نأ امو ةسنكلادابم 1اكتا6 يح للا ةدلاو يه مترم



 ءًأضعالا اهسفنلا ىلععت نا ايلا 0 عم محرلا ىف تّمتلا اذا اهنعيبط يف

 عرذ نم اهعم جرخم ىتااىلويملا نم ةيسنالا ةروصلا هذه امل روصتو

 هيف نوكي نا قحتس ام ردقب وضع لكل اهسفن مسقو ةارلاو لجرا
 تروصو .ةرهاطلا ميرمعرز نم ءاضعالا اهسفنل تضع ةملكلا كلذك

 ينو. ءاضعالا كلتنموضع لكي تراصو ةيسنالاةروصلاهذه هنم امل

 ٠ ةيسنالا ةعيبطلا ةوق هبف نوكي نا كلذ نم ءىث لكق حتسن < سفنلا
 يف يرجت نا اهاوق مث آءدب حابشالا يلزالا نبالا ناخ هنا امو

 امل هيمدن نا ذا اهنم كلذ يلو يذلا وه سدقلا حور ناكو.دلاوتلا

 نم ىسالا ديلا !كلؤ'ةنيفنل نالا عنص هتومو سدعلا جو ةئرهس

 عرزلا ةوق نصت م اهابا سدقلا حور لاغشاب ةرهطلا هتلوان يذلا عرزلا

 ةوق دح كلذ ىنبالا دعب / سدعلا حدد ةيوقن ءاضعالا اهسفنل ىسنالا

 ةوقلاعرزلا هيلب | الك كلذ ىف نبالا نم كييارسلا حور ناو ةتب عرزلا

 حورلاو بالا ةرمدمو هتثيشع يلزالا نبالا طحنا هلك اذه ىلا . ىسنالا

 حور ةيوق ىلا جاتحاو قاخ دح ىف هسفن فر هنا ناس مالكا اخ ف

 تابما لوم كلذ لجا نم .٠ ةوّمااو رهوللا ىف هلدع وه يذلا سدقلا

 نمو سدقلا حوز نم دسجت هنا يلزالا نبالا نأش يف نوسدقلا ةيقبن

 ظ يف رصح ىيلزالا نبالا نا نم انركذ. امو 5250 ءاردعلا ب

 نأش يف لو, ثيح هقتحم سلوب رام ةيعيطلا ناسنالا ةوق لاحت اهنقواو
 كلذىنعمو (4: ؟ وك ) ًانادسج توهاللا مامن لكدف نكس ملا حيسملا

 ناس الاكه يف ناكهنا الا .توهاللا نم مان مونقا دسملا يف وه يذلا نا



 هللا ةروصب هنا ميسا عوس نأش اف ايضبان لاقؤ. هتك هلكت لأ

 ةروص .ذخاو هسفن الخا لب. الدع نوكي نا:ًافاطتخا كلذ,دني/ لب هنا
 ةوق دحين اهفقواو هتوق رصح نءلا نا انلق دق ام ىلع لد اذهو +٠ دنع

 لاح يف هنا اهايا هفرعتو هسفن هتيلخت لعفت يريعل كلذك ةيعيبطلا ناسنالا

 هللا نصي ام عنصي لذا ًاناسلا راص هنأش يف يذلا رمالا يف ىلا هدسجت
 يرهولبا تيما نبالا راصو دبعاا ردق ودع و ديعلا عني أم عنص لب

 تولملا ىتح عاطاو انن 50000 ادع قالا نم ةعاطلاو ةدايعلا قدتسملا

 . لزب ملا حورلاو بالا لثم هتنيبط يف املا ينو سلوب رام لاق اك

 كلذ ةفرعم نم انل ادب يذلاو انلوّمع هغلس امف ماسلا ةملكلا نوك اذه

 اذا ةربالا قدك بت يف .ًاملظم أتي. :لخدي نم طيخ لدي امن نوكيدال
 ب ,هلك سمشلا ٌوْض ىلا نش

 اي هيه ةةدامت سوا وت وف اننا ملكا نوك اذه ناك ناف

 اذا ةعبطلا ةوق نم دسجلل يذلا ردقاا لثع دسملا ين نبالا ناك ناو

 ةيسفالا سمنلل يذلا ردقلا لثم سنتا يف ًاضيا نبالا ناكو سفناإ هتقراف
 قرتفا دق يلزالا نبالا راصو دسملا تقراف. اذا ةوقأا نم امعيبط يف

 يف ناك هلمف يف نبالا نا كلذو ٠ دسملاو سفناا قارتفا عم قارتفا الإ
 : ايتيبط يف>ةوقلا: نمإ نيفنلل ام: نإ ديلا ف .ناكام رتل !نيبلا
 سنا هتلياز اذا هتعيبط يف ةوقلا نم دسجلل ام رثك ١ دسللا تلباؤ اذا

 ققح انركذ يذلا وحنا اذه ىلع دسملاو سفناا عم لزالا ناالا قارتفاف

 دسطنإو نسفنلا قا ىتفالا انين ناك لإ قارتفا نا ىرن الو:تؤولا هيلع



 ا
- 

 ميونقا ناكن بالا نال + نبالا قانزتفال اعبت ناكيشبلطاو. سفثااقارتفا ل

 ف 'يلازالا-نبالا نم .ناكاذخ» .. هتبكرل ع عبت اههتكر خو دسظاو نففتاا

 لك ٍفو دسطاو مسفللا ف ناكهناذ 0 0 2 اماق' ٠ اشخ] لاح

 ف سلو: ةيهالا تزبط ف هل ةيانبن الاؤا ىوحم ال“هنال ءاوشلاب

 هنم واخ
 الغ نيك | شفنا فبناكذ نيالا ن ايلا يمي اوان قيس الو

 لكى ناكة يملالا هتعيبط ىف هنا انلق ذا ةقلجأت لاش ف ذلمللا» ف: ناك

 هتعيرط يف عضضوم لكيف نبالا نا ةنماخ هنل وفك وه: امنا كلذ ناف:ءاوسلاب

 يف نكي ملا ةزهاطملا ره نم. :ةوخألا دشملا يف ناك هناو ءاوسلاب ةيملالا

 مح مف الاو:هتعبط نع ررضلا لخش امم كلذ سلو. ءايشالا ننم ءىث

 ةهاع اًكللذنم هتاوعال نع لخدب ملو هسنأت لاح يف ىلزالا نبالا ىلع تولا
 نبالا نا 14وق رون قررشاو ةنسكذوثزالا' تلاكو .'انركذ ئذلا وحنا" ىف

 ةيهلالا هتعيرظ ىف ال ةيسالا ةتجيبلط ىف: انغ تان:قزالا

 حورلاو تالا عاجل اطعم كك قب لالالا .نتالا نيك دخن ركط الو

 دحاتؤلكو ديييللاو :سفنأا رادقاقالتخا ىلع ئيش رادقا ىف: هلعف.فأ فن ناو

 اهتعدظ ردق اذكه ُتوشالل| نق حفراو تالا نوذ ةسالا ءاضالا نم

 ةالدقلاب تعاشا ام ثيح اهاعف يدب ناو ءاوسلاب عضم لكيف ن 0 نا

 ناعالا:نعدب نم دحاو لكن ا:كلذ ةمالعو .. اهتكحح ةؤاشن يذلا وَخ

 يف مف ودزسسالو هتككالم شرعا ا تا لؤه

 ّئ'نوكي ال !هاح شرع ا داكن تح ءامكلا'متطا وم قلم شنرعلا ديغ



 ا

 ريغ ىفو قيلملا ي ناكدنا لعن اناكو قيلعا! ىب ئموملرهظ ثيحو ٠ هرريغ

 نيب ةناحسلا| ىف ئبول يا رت ليك حو ..ءاؤسبلاب ءاوتحالا لاح ب قيلعلا

 نم كلذ ريغ يف نكيملهنال سيل نامزلا ةبق ىف تاؤاتلا'قوف مبوراكلا

 اعطاوم ىنول حي نأ ءاش هنال نكاو. كانه نم ىمومل ىناوتي ناكةبقلا كلت

 قلاذ لجو اهتماو حره نمش اقوم ناكامو هتاولص ينذيلا ًادمص نوكي

 اليكل هوجن هلل نوادجسي مهلا دمص نوكي ةككالملل * اهلا ىف شارل احا

 نوكيلو مهرما تتشنيو .مهدوجس فاتخيف عضوم لكذ ىف هبلط ىف اوه
 يتق ىف كلا دن دق اذه ريظنو مضوما كلذ نم .هروماب مهبلا نعوي

 فن رتككش [ا ىحدي سلو اهانعب ذا ىلا

 ةيعيبطلا ناساالا ةوق:ردق. هتوقدح نا.ىلا:يلزالا الا اعد ىذلاو

 سدَقلا حور نم ةيسنالا ةمنيطلا ةَبمَج ذخاو هنأت لاح ين كلذ دعي لف
 هلاثمو. هتروص ىلع مذا ىف ةيسنالا ةميبطلا قاخ ناكمناو ءارذغلا يم نمو

 جهل. نيطق مدا ىلع .راغا ناطيشلا ناو.( م# : ١ كتو.باتبكلا لاق
 نظف :ةئيطملا,.اهخلنو و فاتلاو.داسفا)و تيوملا نادت وذلاو هل نيضوفل نأ

 ءاخرتسا لبق نم ال هتعببط صقتن لبق نم مدا لع لخد ان1:كلذ نا هال

 اهب نكي مذا ةميبطلا كلت هتقاخ يف هللا ىلع بيماا لخدي هتحفب لءجو هتبرح

 هللا ةرزؤصب هحبو ازهت ناكو اهلع تاخد ىتلا.تافالا نم ايش دول ةاوق

 ةضطقان هتروص تراص ذا هتعيبط ىف يمت الا. مرزلي«لل:ةاكيط اهبلع قيلطتسفو

 لدعلاب ةيسلالا ةعببطاا..ردق ىلا هتوق لّزالا ن/الا رضح :كل لجأ: نم



 هحو لك“ هعراص إب ىلع ناطيشلا منقف ناطيشا اضرعتم ملاعلا ىف ىثشمو

 يف هب ,لمف هنا ليجنالا يف متعمس دق م مدا هب عراص يذلا عارصلا نم

 يف ةروك ذلا عاجوالا كلذ عم هيلع ابك 8-1901 2 قمزاةموبلا

 يلزالانبالا ودعي ل كلذ لك يفو.هل زي الو هعرضي نا ردقي لف ليجنالا

 ةعببطلا ىكزف ةرذ لاقثم لدع الو ةيسنالا ةعببطلا دج ناطيشلا ةلتاتم ىف

 هئلاطتنلا مث و اهريعي ناك يذلا ناطيشلا حضفو امنع راعاا لازاو ةسنالا

 دعب مهلك قلخلاو ةككالملا دنع لهجلاب ؟روهنم ناطيشلا لعجو اهملع ناك يتلا

 يل تاذو هللا ةروص تدبعتسا ىلا لوقو . هثبخو هتمكحم رختي ناكنا

 ةكئالملا دنع كلذ نم عنص امب هسفننع نبالا لجو اهيس ف اهلكةقيلخلا

 ةعببطلا:ةعرص :ناو نناتكلا هع اذهع < اننبش ناك هفاقب نا مهملعاو ار

 يذلا مدا ةّيرح ءاخرتسا لبق نم نكلو اهقلخ صقتن لبق نم ال ناكامنا
 نم نورذحم ال هتدابع ىلع اونأمطاو مملوتع نع ثلشلا عقرف اهلاو ناك
 هبلصو هعاجوأب كلذ دعب ساناا نحت انارتشاو:كلذ دعب ا دبا انيز مهسفنا
 هنم بج .ناك الل ءاضق كلذ نم قل ام راصو سومانلا ةنعا نم هتومو

 نم ريخ يلا نبا هنال انلك نع ىضي نا ةيافكهبو هب نمآ نم لكى ع

 : سايق الب انلك
 تلصلاو عاجوالا هذه انع مشجم يذلا نا لوقي يذلا سويروطسنف

 ةقاب هيلع سومانا ةنعلو صالأا نم يرب دق ناسنا وه امئاو تولاو

 هب رتل انزكذ ف6 ناسشالا نال اذا امباذعل لسن هتئيطخم موزام وهو

 سانأا لك نع قتل ام نوكي نا ةيافك"



 قل امو حبسملا لعف ىلا ةسدالا لال نا لوف يذلا بوتعو

 ذل هناسلف ةيسالا ةمياغلا4أ نكي مل تيؤللو تاصلاو عاجوالا نم

 ةيسنالا ةعيبطلا ىلع هرخفدل تبثنو ناطيشلا ةيكَرمب قطنم .امئاو ناطيشلا
 ٠ ةسنالا ةعببطلا ةقلخ ف ناطيشلا عم هللا لعب بيعلا لخدي نم وهو

 7 اهطوقس ىف ةبقاب ةعورصملا ةيسنالا ةعببطلا نا ينوقعبلا زركي اذكهو

 ناطيشلا ناو .' اهقلخ ذا اهسفن ظفحت ةوق اهنم لعجت نا رده مل هللا ناو

 تبثرو ممسملا صالخ نم هيربيو يبوقعيلا حلي هلكاده.هتردقب اهسودي

 سويروطسلثم دبا اهماذعل نوكيف هسفن ةئيطخب .هملساو سوماناا ةئمل هيلع

 امم عّصوملا اذه لبق رميملا اذه ىف همزا دق ام 23 هتم | رشف ةنالاب

 ىف تام هللا ا هلوق يف هللا ىلع ةأرج نيطايشلا الو ًاظلغ مئاهبلا هنلبت ال

 هذه نم. عدتا امب لزالا نبالا توم نم ير هناو ةيحلالا ةعيبطلا

 مدس اموءاهذفتااو اسم اهايتإ تلا ةنحكزلا فل
 ودبي نكي مل ةيسنالا ةعيطلابناطيشلاهتعرا راضم يف يلزالانبإلا نا ملعاو..

 ام“ اماف . .ةغيبطلل ةتيكرتو ناطيشلا ىلع الدع هرصنب ةيسنالا ةعيبطلا ردق
 اقاهتردقك,يتزدقي ءاع انا لبسي ناكمان يلا > عار انس ن١

 لخا نم . ةيسالا ةعنبطلا, الصتم هتيلكب همونق ناك هنال .٠ ةيملالا ةتعببط

 ٠ ةيسلا ةعبطو ةيملا ةعببط اهم:لمع ابنه ام نيب ناتءيبط هل تناك كلذ

 ال نارفالا:ىراج اذا وهف_سرف ةعيبط ذخا اراقع لثلا يف هبشد امئاو
 لم ةاراجنلا هجو ريغ ىلع ايش عنصي نا دارا اذاو ةئب سرفلا ةوق ودني

 ٠ هيراجن يتلا سارفالل هنم ًاملظ كلذ سيلو هتعيبط ين باقعلا لمع 35



 ١١ ل

 لم كلذ؛لجا نم . .ناطيشلا نينبو هني. امف .يلزالا نإإلا ناك اذكم
 :ناسالا ةعتبط ردق كلذ ىودعب و ةبسنالا همط ف اههقلو تاسسالا

 قنمالتاا ىطغاو .هلالا لعن مكةيملالا: هتعيتط !ىف.هتردق بيجاعالا لمعو

 ناطيشلا لعمامجا 11 نوبدت كلذ نكادو .هتوشال يبرد هنسأب اهولمع نا .ةوق

 مشو لبق نمل هحضواو. هلتق ىلع مدقف هعدخبل هنم ١ "كت: نامذثلا كلذ ىف

 هعبتا. نم ناعالا- صلاخم سدقلا
 ةداع. نم اذه. ناف الطوب ناك ن اف * , حيسملا»تؤم ى.اباوق اذه

 كئاونطال هقفويا :ةيناا ةماقتساب ناعالا .قحبلط .نم دس سدقلا جور

 دباب ىلخ لوقا ٍن.ناكح ناو ...هلامحاب هلهاتس ال ناكناو كلذ يف

 هل ًاظؤما اناطاخ ناك :نمع ةظعلا عنم اعر 85 يذلا اظف سدعلا خور

 انآ نيف« .وبااواةبوتلاب .هتيكحب قضا تلطلو ةئيطالا ةملظ نم عجر# نا

 قع انسلفنا نين نا: ىلا اج زه انتا لاح لك نع.سدقاا حورلا ةلعو

 رمان تيعبتجا ىتاااةَسدَقْلا ةتشلا عماجما راد. اوه .ىذلا نينزطب وام ساسا

 نم لكوملا وه 3 اقدنوك_ نحن ب ليلا اييندلا:ةئئادم ةنمور كقشما

 بق 16م ناو ةنييك لا ىلع ( يبات هسمب .اسسب نان عضل

 . هلمزلا 01 كلذ نع اتت شه” نا لأن ميسا و .ااذه ريغ عضا روم ف انشا

 سدقلا خورنو بالا عم 509 ماناضوب لمعلا هناا اتم ض اذا ةتاوكلم هب

 نيرهادلا رهد ىلا

 يف وكسملا يا ةيساي رسلا ةالاب ماتا 0



 الا

 رويم

 لطإن 'وهف 'لئولالا هققحي ال "املك "ناو. ليبجنالا ”قةحت يف
 دايس فقس ا :لسازو داوأث ملل هكلضو '

 نيدلا كالذف هجوا ةعبرا :ىع هلها هلبق:نوكي نا نم يرخااذا؛ندلا

 صخرلا يمه. ءايشالا ةعبرالا هذهو ٠ بذهم ىهاا وهو قد ةلاحب اال

 دقف صخر هف 8 ندلاف . قولا لقعاا عيونقو .لصعتااو:نببااو

 . هلوبق ىلا هلها تعد.هيف ىتاا صخرلا نال .همعبتا نم ىلع ةمهلاا تاو

 ىذلا نأ نومهم :هؤلباةف هب هن 011 زع هلها عمطا دق ندلا مدلك انيأاف

 ند ناكح ناو . هلوبق ىلا مهاعد ندلا كلدي زازئءالا. نم هيف اوميط

 هعابتاب اقارل اناث ديفتسل ١ لياقلا ناكو هب ايف نمل ةبارق اؤيهياا ىعادلإو همامإ

 ذب يؤول ف ةيغيرلا: نا :لباعا ىلع ةمبلا تلخد ٍدمفهتياقب اذ ىادلا

 يقوداا لقعلا هيلا: عرس نيدلا :ناكناو :نيدلا كلذ :لوبق. يلا, هتعذبهتبارق

 هذه تددتجلا اذا امسالوب ارورذ نكي نا كشوا نيدلا كلذف هب ًاعونق
 هيف تسلل نيدلا ناك. اذاف .. اهدجا ا. اهضعب قا 5 كذا نلصلبا

 ديفتسل ةبارق يذل تيصعت هبق الودلبق نم هيف عمطا ز :- ىلا اندالو ةصخر

 ةلاحم ال نئدلا كلذف ىبادسلسا لقعلل.عونق هيف:الو هرما.هب قف اف ريش هؤاباق

 ىلا «.بدوم صلاخا رهاط

 ءاهدجو ةينارصنلا وه لاصخ ميرالا هذه هنغ كيفن يذلا نئدلاف
 دي راو كاملطا نا: لوقت وهو هلبق نأ :ليجنالا ىف دجوت ةصخر ةياف

 اا ىلاع اطير ناو. كبوث هذزف كلاداو تلياس ناو 4 رهبالاهل_ لش
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 دقف قمحا وا اقر كبحاصل تلقناو .كبلق يف اهب تينز دّمف اههتشد ىك

 نأ اننا حيسملا أنممطا زعيا وا( ه ىتم) لكاش امو راناا كيلع 56

 باثاذلا نيب فارما لغم مكيلخا ىنا انل لاق دق وهو هانا انعابتابهبستكلا

 نم مادا يأ انادع نزح ىف نونوكك مّئاو رورس يف نوكي ملاعا 1

 وا .٠ كلذ لك اش امو ( ٠١١ : ١١ و») ةحبذ برش هنا لا ىرمكلتق

 ٠ اهلك انندلا مما مهو ىراصتلا ند ىف دحا ىر نا ردن بصعت يا

 كات تناك اهئاباو اهماوا:نع اهنثرو اهلا ترج ةدابع اهل ةما لك تناكو

 نم ممالا تلقتتاف . نّزت اهاياو وعدت اهللاو. يماح امنع اهرخف ةدابعلا
 د وهبلا تناكدق و هوعبتاف هرما رهاظوف يدوب لجر ىلا اودمعو هلك اذه

 هب اولوب نا اوضرت لف ٠ ممالا كات نم ةدحاو (ركتبلاب شابلا) عطس

 قلاخو مهصلخمو ميلا هنا اولاق لب قيدص وا هللا هثإ لوسر وا يب هلا
 ًاربا هنا فورعم رمالا اذهو :ىرت ال امو ىرت امو ضرالاو تاوامسلا

 عمط وا رهق هيلا عدي مل هناو بصعتا نم اهاكءاشالا

 نم هبف لخد دق هنا معاز معز نا نايدالا نم ةينارصنلا ريغ اماف

 نم هيف لخد اهنا ةينارصناا ند ىوس ند لكنا معازلا ملعيلف ةما 33

 ديعتساو ىبس نم اما هب .”نزعتو هل بصعتنو هلحتتت ىتلا ةمالا ريغ نم لخد

 ىذالا ةل غلب واةحدافأا فئاوناا هب تنكشف لالدتسالا هرهق نم اماو

 ىتلا لاصملا ضعب :هلامسا:دق:اماو نيدلا كلذ ىلا هبذتجاو هاخرا ىتح

 عدط الب ةما لك هيف تلخد لب: ةينارصناا كلذك تسيلو 22216 ٠

 اهوفرصو مهسفنا ىلع قبض هارو سل يذلا قيضلا اولخداو رهق الو
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 هنال ٠ هرما رهاظ ىف يدومبلا لبو اذه ةدابع ىلا ءاب الا صضافم نع

 مهم دحاو لكمطقتا 5 ر رشع انثالجرلا اذه ةدابعىلا وعدي جرخ امنا

 اخدا ىتح اهدالبو اهزعو اهكلم ىن هو مالا نم ةما ىلا هباحصأ نع

 ذيمالتلا ءالؤه نم دحاو لك ناكو ٠ يدوهلا لجرلا اذه ةدابع ىف

 عونف اماو سانلا هل بعر املك نع هدعاو هرففاو هعضواو ساناا رفحا

 رك ديل جمالا نال ٠ ”الصا ليجنالا نم ىف وهف ىنادسللا يقوسلا لقعلا

 مدقاب سيل بالاناو زوهدلا لبق ان الاذل دلو دق هللا نا حيسملا نا“

 ىف لح ىتح طبه نامزلا رخآ ىف نبالا اذه نا ركذيو ١( انحو) هنم

 يف اص ناك هلاو لز م م ها قد 200"
 نبالا اذه نا ليجنالا ركّذبو مالا 0 ىتح ءادغلا يف لقتنو عضرب دهلا

 برهف هبلط :سدوريه ناو ( + اقول ) هلل نيبارق لكبحلا ىف:تّارق يلزالا

 ( «ىتم ) ناطيشاا نم تاو مادض .هنا.ركذو (# ىتما» رضم ىلا هنم

 تح هيلع لخد ةاذاؤلا لاو ١( ىتم) ايعاو شطعو عاجو . ىلضو

 (++و+؟اقولر هوهتشو هؤادعا هب رفظ هناو .مدلا لثم ارئاخ ًاقرع حشر

 : طايسلاب هودإجو هسأر ىلع اورفظو .ههجو ىف اوقصب ثيح هوحضفو

 ٠ ةبشخ ىلع هوقلعو هيلجرو هيدي اور.سو هب اوزبو . كوشلاب هوالكو
 يف هناو. ءامو مذ هنم رجفناو ٠ ةبرملاب هو'ءطو .٠ ةرارمو الخ هوقسو

 ىتتاذخ لا ىهلا ىلا لاَقف ىدان كلذ لالخ

 ساناانم دحا سبا حيسلا ىف ليجنالا نت يا اهكرومالا هذه

 5 قوسلا لقعلا عونمف هل ضرعي وااذبم,فصوي هللا نا هلمع اهب عمي



 <,ى2

 يأ هنا, ققحم دقو ٠ ىلوالا لاضألا كلت !نمءةريذ عاتب نببلا ادهم

 ئذلا قطا نيد هناو: ةحبم . الود تبر ال ضااخ تدوم .:رهاط

 نما نإ نافش دجنلا . نما سيل وب 4: ةنا قتلا |ىىوبسي لريد) ئسملاو هي هللا ارما

 رولا بيانا لا بيها الا يسلا سريا ليل
 نانا نال... هللا اهدنا نم.الا اهلمعت .نا. زدقي نسلو بج .اهءارو

 ًانسو اماو: العاج اماو: آمكج اما نوكي نا مهدحا ودبي ال عملو ف
 . ميينلملا يف اهركذ سدقملا ليجنالا نا انركذ ىتلا ءايشالا هذهف. كلذ نيب

 أ ضوعءامو هارذنلا: رم نم ىناثلا مدلوميو هللا لم ىلزالا هداوم نيم

 نيب طسو الو لهاج الو مكح ال اهلبقي الو اهب عنقي نسل لاقد .قلو
 ظ كلذ

 ةمج تزواجو ممالا عبج ىوغدلا هذه ٍيف:لخد فيك .ىبويخاف

 دا نا فوربم,اذه,نكلو # كلذ نم نثكا]:وا.لثملا ىف .نباناا نسادسإ

 وعدي خبل ةعافش هيلع 255 اهوعدي ةَما ىلا اذا: .ةيمالتلا ءالؤه

 مهماوهشو مهءاوهاو ميطوتع ادن فلاخب ام ل نمب مهفاكي امتي وعملا

 #1 5 مهنكأ يف ارا البلد نأكم ملتقي, وسلب ااوناكو

 لو .٠ .مهماقا مهم اونا 0 ىنوعب ينوتبا مهل لوي ناك هنا ريغ اًواش ام هب

 لوقا كل: تيم ١ هل لوقب ناك نكلو هللا مسا م نا تبمال لودي نكي

 موقي ثيملا ناكف ف ملشروا يف دزوبنلا هيلص يذلا يرساناا عوس مسأب

 نيطاستلا ١و خلال, لىضرملا :ؤهشاوا :نسرربلا ا وقت ..كلاذك و ؛...هتعاس :!نم

 اوامعو .. عابسلا اوددرو. لابملا اولازاو هايملا اورْجو ناريناا اوبمحاو
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 7 ا, نكحلو هللا . مدان نين ىفح ال ا يسجل اغالا: قنم بريك لك

 انا ممالا كب هامياذعيف مالشروا دوونلا هبلص ئذلا !كرزصانلا عود

 هلا: نياواهلا هنا اونعيا بولصملا :يرضانلا عوتس مسال لدن اهاكقئالخلا

 مل' مانا .لوقم همنشتسا يذلا هلكم ريندتو ةبئاصمو هدنجل نا.اوملعو

 مطوة عاتناكناو اقسم ًايشب كلذل نا اودعو .ًائبخ الو ًانغضن هله: نكي
 ضافا يذلا نمدقلا حور مهماطا هيب اونما ان مهنا ريغ هتفرعم نع دضق

 اذكه + عماعا لبق هرييدت" تابسا نم مهلع قخ ناك ام .هنيلصب خهنلع
 بتكجلا ترج. !ذهمو.. ةلاخ.ال يشمل ناعالاو ليجنالا لوتق ناك

 ىلا انداقو هعاجوأب اًصالاخل نما ىذلا حيدنما ددحتف .٠ نصضماا؛تاوظاو

 بالا عم لشعار هل اها ةتءوكللم مين انباع ضافاو هلا ريم انلمجو هخورب هدلاو

 نيما نرهتادلا نهد ىلا نيدملا:حوزرو

 يىبوهاللا محلا هعضو ىلزالا نبالا قيقحنو هللا أ ةقارغم لبيس يلع ميم

 نازج فقسا شرودو# ريك

 الخ اماو هشن اماو رثأب اماو ًناغ احا كفره امنا قير 8 8ر6 هس

 ىلا لصوي امنا راض دقو ٠ هيلا دفنت ال راصبالا نال انغام الل“ هلباو

 نبيل هذه تلال ضو: انيكذ يت ةقفزخلا" ليس نم ةئناخلا :ريثب ةتفرفش

 نكعوهتحتسنو أمنم دحاو لكل كأشد يذلاوحناا :ىف هللا لع ةلالدلا منت

 دخباو لك لمعتسن 'نا [:1 قخبنت دف .. هللا ةفزعم ىلا ققعلا هنيدتبم نا هنف

 ام عمجت من هلا ةفرعم لل اند ءىش يا ىلا رظننو هوجولا هذه نم



 امس الو هب عتق هبا بوق نكت هيلع د ماسالا اهلك نم سدتقن

 دق يذلا رهاطلا ليجنالا انا هت هللا . ملعلا نم ام هديفتس ام ناك اذا

 انيلا اهلصواو ليجنالا اهّمّمح ىتلا ءايينالاو سدّقملا ىسوم سومانو ٠ هانتبلا

 نم سدعلا حور نوعب ادبن نحف . ليجنالا ةراشب عم انبر حيسلا ذيمالل
 ءالؤهاب اندؤي وهفرثالا اما.رئالا وه يذلا .ةئاعملا دعب لوالا ليبسلا

 ىلع هائناد اذا ءايشالا نم دحاو لكنا معن اننال هللا فرعن نا ىلا لوا
 . ىر نحنف ٠ كلذ ىلا هفرص هريغ نا لع انللدتسا هتعيبط لكحش ريغ

 يف ةتار اذه عم اهارنو ةيواه ةيسار ةليقث ةنزر اهعيبط نم ضرالا
 ردحتلا نع اهسبحم ال..هنا. لدي دق اذهو:. لزنت الوىومتال اههضوم

 لاق ناف ..ةينادسج ريغ ةوق اماو اهنم:بلصا دسبن اما : نيشددا الا

 كلذ مه نإ هزل هنأف اهرارق هيلع اهنم لقثا ادن انكملا لئاق

 ىلا هيحاص دعب لان لك لاف ال هيلع موقت د 007

 انيلا , دالا بالا نم اهارن ذا امس الو نوكيال ام اذهف؛. هل.ةياهن ال ام

 1 ال| ةئادسج ريغ ةوقا نضوالا) لمخت نوكتدنا .نم.دب الف: تيتا دق

 سحنال نحن انك ناو رودح يف ىو ىوبم ىه ضرالا لعل لئاق لومي

 .ىف تناكولو ضرالا نا مع نأ اذه لئاقلل ىنذيف» اهراطقا دعبل كلذ

 ءاومها ؛ ىف تصخشف ءامسلا وحن ةفيفخ ةباشنب تيمر م اهل مظع عم لوز

 زال دبا رادخنا اهقلط.الو نضرالا ىلا تعجر امل نذا تصخش ام

 ناك اذاذ. اهنم. فيفا نم نادخنالا .يف عربا ذاسجالا نم ليقثلا
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 ( ؛).هللا اهنا لوقن كلتف ةينادسح ربغ ةوق طوبحلا نع ضرالا زجاملا
 ربالا نم :ةدجاو ةلالداذهو

 اهحبش ىتب ىلا حابشالا يف دحاو لكيف وا ساناا يف انرظن اذا اضل
 ريغ ىلع تناك امنا نوكك نا نم اهلئاوال دب ال هنا من اناف اهدلاوت يف
 اهللع اهانجرخاىتاا ةيضقلا حصت ىتح اهنم دحاو نم ةربعلا انبذجنف ةدالو

 مهنم دلو اذه لمجاو ناسا ةثام مهددع ن وكي لثملا :ىف نانا لمجاو
 نوكينا نم مهرخال دب الف . اذه نم اذهو. اذه نم اذهو .اذه نم
 نال. عناص هاشنا نوكي نا نم دبال داوي يذلا كلذف . دولوم ريغ
 روصلانم كلذ ريغ وا اروث وا أسرف الو اناسا تظفأ اهرن مل ضرالا

 امل اعفاو . اهاوق ةريثك اهؤاضعا ةفلتخم اهيكرت مكحم اهنم دحاو خك لا

 هلح ىف فلل وللا مالك هنمضتي امم رثكأ ةسبذاحلا لمف ضارتعالا نمضتي ال (1)
 ةماع 5 لب لفسا ىلا طوقسلا وا ردحتلا ةيبذاحلا ةمصاخ نم سدا نال ضارتعالا

 ةيهرملا ةباشنلا تناك ال ردختلا امصاخ تناك ول امنا ىلع:ةهج لكلو مرج لك ىف

 ىلا طوقسلاب ام. قحلتو اهرادحتاب ضرالا عب تناكلب ولعتو هيف صخشت وحلا ف

 ف ررش اهس> اهف لعفت ةءيبطلا ىوقنم ةوق مالكلا اهضرتف ىتلا ةيذاخلاو ٠ لفسا

 نايل ءاضتناو ةدالا واماسجالا ةماعىف ةيعيبطلا رهاوظلا عوقول ةاليلعت تايعسطلا لع

 ىلع اكل دتل ماسجالا ىف اهعدوتسا ىتلا قالإلا راثا نم رثا هو رهاوظلا هذه ةلع

 رما ىفنوددرتي ال معلا لهاو.هلماع ىلءلعفلاو هببسو هلدا ىلع رثالا لدي امك اهعدص

 ىف اسهمللف نم امملع نولدسإ امناو اهوسع وااهورظني 1 ناو ةوقلا هذه دوحو

 نامعلاب ال ةلالدلاب كلذ نوققحتف ماسجالا



>, 

 ئضقن/ ىتح اهئاحنا نع لؤحت.الو:ابتداع نع ةيتزجتو امطاكلشا. لع ممن

 هللاء وه اهني نسحاو حابشالا هذه اشنا يذلا عناصلا كلذف امابح

 يف ىربب « لش لك نم هللا ىلع ةلالدلاب :ىتأن نا ميطتس انك دقو

 دق ذإف ٠ ةيافك ةاننتا دق امف نال لاوطن نا: بج,ال انا ريغ: ىتش هوجو

 لدتسنف تالاملا ضعب يف ءايشالا:نم + 5 .هههشلا نظنن ىتح رهف هللا اننثا

 ههلثم.اال ما هتفرعم ىلا ايس هشلا يذق دق ان للتو هابشالا نم هيلع

 كسل كلو: ادنلع ةلاللادلا, عبذلسم.ع نم.هبشلا مسرخنف اضاع ئث اف 5

 لاح يل ن'الؤلا نم ىث هللا, هيشد اال هنا. لوقي نا: لعامشط. ادحا نظا

 كقصنو هل راكعلل اءمنعا لالا وف ىلا .دمعت ةماع انارب وهو.!تالاملا نم

 لدع يوق ميكح ريصب .عيمس يح هللا نا :دخاو لكل وعي دقف.. اهن.هللا

 هبشبل ىث ال ناكولو. اندنعو انيف هارث دق هلك اذهو كلذ لك اشامو داوج

 اذهو٠ اةذخاز ةفص انياعو هيلع عقب نا عيطتسا امل لاح يف قالا نم هلل

 مهتفا ويو هللا ىلع اندثع أم مراكم اومقوي نا نونسحتسن مهنا مهاكس اناا يف

 : كلذ نم ٍنورغيو انصقانم نم ايش هيلع اومقوي ال نا نونحتسلو كلذ

 هتفض نم افا هللا افرع اها هز اننا لاق نام لئاشللادب ال 2

 اك ىف القفا ودم اهتراعت دوا اهتفواتح دنلا كتر تسلا كا اذن افإو اهل ذه
 001 ال6 كاكاو ذليل ليون أ كاوكاو ةلاخ لإ وب تيارا
 الو انلومع يف مقوم هتفصا ناك 1 هل ايش ' م اههسفقت انأ فصو ول هل

 هن اعني ظفلو مالكلا الإرهب منيب [ دنا نزيك اهون كاني اهمسوتن انك

 اينو نزكيلفا مآ .رحاف:كلاذك هلا. ندي يذلاو . لقتلا قلن ريغ لع
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 هدابعا "هب ىرا هللا نكي مل: انهو . نسسحت ال اع هئانسلا الع 'قافتإ ب سرقلا

 تحس اال: يلا" دهان. هلا انفع انا لو سوح وا: مهلمجت نا

 تالاكلا "نم لاحت ف هبيشم ءىثن هقئالخ نكي مل مم انلوقعا ارتدت

 قالو هللا نع اهكقونانا نيل قئالخلا»ةفاط لضعت"ناتخي نانا ناكل

 ف هللا قثالخلا ؛هدشن' نا نملاخ :لك<ع ذب الف“..كلذ كفلاخ أمادنع

 انلق مهلا لع ةلالدلا لتس“ نف هيشلا' زاصوت ::اهنم هلع لاش نا نتن

 هبيشا.امنا :لوت اها ااناال . هللا ه شف قئالقبا' نا: انلؤئق نم نومئفاتسأا"زفني الو

 يذلا هجسولا .ةازملا يذلا ضخشلا ةتشه هك انف“هبيشد ىتلا لالا ىف اهنم

 لاق اذكهز . نئاز لابخ«ةارلا نصتخشاو ثراث مرح هول : 3 علطب

 ىنعلاب ةازملا نكح .ىر. الانا ةماحورلا ةفشلفا ةناغ قلو زاف

 نطخش نم:هب هئشملا نم دعنا“ «هنتش ةاكاللا نم ئابكل ولو 6-6 : موكا

 هيلع نم نحو ."نسلون'زام هبش ةل'ناكل أمف عطب ىذلا هجولا نمةارملا

 نم لطم اليكلف + انف هبيشد ىتاك املا يف هنلا قئالها 'نمماهيشلل | انقازغ

 هبشم قاعتب نأ نم" لقمال "دب الهنا ةزيللا هللجتف“ هسا فنفت انف ماماؤالا
 كلذ لثف اهذعاو هادشالا قرا ىلا نتاوي رام ذمعف عاق هللا ناكذا

 مياه ةف زمر للامام ناكل ان الككنقك لمن نا نآلا قِنددقَو

 يأن هبثلا يف هلع انرجاشن“دق ام انا ضو امم ناكل .هانفرغأ 'ول اذهو
 لّزت الو . ةفرعملا هنم ناتختف هيشنتلا د لع لقما| فقونؤ ءامثلاب هئم

 نما هللاب هانهتش ؛[م/لكناةفزعلا روف خلا قئاثاا ملعياف ٠ ةيئااو ءاطخلا "ىلا

 اليكل“ هيشنلا رفاغ لعاناو :ءافاطتخا هانا انبتبشتا ىف هتلطتخم امنا ياللا



 ل نإ لوقت: كلذييكو هيلالشلا ين مطت رف ةدنع غماسلا لع ني

 رظنن .نا انبهذ اذاف يح هنا ىف هللا هبشد ناسنالا ناو يح ناسنالاو ىح

 يلو ل لت لازال اينو. هدي: يمل ناسنإلا.ةابحا نا اتماع اذه“ ىف
 اذه فالخ ىلع ىح هللا 9 منو .كالهلاو ليلا قت نش ةداللللا

 . ىذا وا ةفا هل ضرعت وا ريغ الو ىهتنم الو هل ءدب ال هنا يا هلك

 عمسلا يف لوقت انتعاس نمو يح هنا يف هللا هبثد ناسنالا نا لوقت كلذا

 انلوق ققحم دف قلاحلاب قولخملا هيف هبشد امم كلذ ريغو ةليكللاو رصنااو

 انركذ يذلا وحناا ىف هللا ىلع ةلالد ليبس فالخلا نا

 ةثالثلا هذه دحا ىلع اهلاا انيضفا اما تلاد نعم نا اندتع ررقت داق

 وه هرهوج نم آنا هلل نا ىلا انيدوب لقملا ناك نا ملعن ىتح لهف هجوالا
 نا حياصي ال هنا انقفتا دقو . ءايينالاو سومانااو ليجنالا دهشد ام هلدع

 اندنع ىِتلا صقانملا نم ءىثن هللا فصن

 رد الإ ما هلثم دلب نأ رده هللا نال وق ٠ نالا دحالا اما ىنريخاف

 ةصقنللملظعا هيلع تاخدا.دقف هلثم .دلي..نا ردقب ال هللا نا تمحز.ناف
 ردقت ام ىلع ردقب ال هللا لمجتو هلثم دلي نا اندحا رد. نحن انلعجت ثيح
 ام مراكم نم هنا سانلا لكملع دق دلولا نال . لضاوفلا نم هلع نحن

 لوقنف ٠ هلثم دلب نا رد هللا نا لوقت نا نم كل دب الف. هلضاوفو اندنع

 إى قؤلف ناكذا» هلثم دلي نا نم منتم ال هللا ناف اذهب تررقا دق ذا كل

 ابنع لسكي ةدالولا ىف هبوتت ةناكل انا. بابسا ة ةثالب دحال الا )دل

 10100 هلثم ىرب نا بح ال هنال اماو ٠ ء زجسبو
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 اذه لكشف." ابن الهج اهتم نأ نع متن اهناو'اهفرسنا ال: كلذ نع ةؤق
 الو . لمتلا+ رقورامرزتل زي ميدو” ومو لل لع كلا لإ قالا

 زهد دلو دقئلاعتو كات 0 لُهَج هنم وندب الو-دسخ هيلع لغد

 ام نما ف الاو اما هلل نا لكك نا دحالا نشلو ةلاغ ال هلّذغ

 ةمدظعاا ةجامسااو تيعااو-ضقتاا

 مدقأ هللا ناف دلو دلو هللا ناكنأ نالل“دحاللا انا لوقت نكك

 مراكب هللا فضن نا رارطضالاب انقفتاا انا ركذت نا كل ىبنيف . هنبا نم

 بالا مدقو . هدحو ميركلا هرهوج [مقلاخل انضقانم هنع قننو انادنغ ام

 دلو اندحتا نا كلذو ٠ اندثء.دلاولا 'ةعبط صن نم نوكي امثا ننالا"نع

 هدوم“ نيب يذلا "نامالا كلذف .: ةدالولا ةردقما ”دح لاب الو ماتا
 لب اذاو « هسنبا نم مدقا هنف نوكي نا دب ال ٌةدالولا ةقاطادغولب نيو

 ردق. ال دلولا ىلع سانا ضرحا ناكولو وهف ةذالولا"ةقاط'انم ناذشالا

 جاوزلا نامز ىلا لصي نا لبق نامزا هيلع ىضمتو جاوزلاب: الا دلي نا

 تاهادل دلو نوكي الو جاوز ناك امنرو ٠ ةئبا نم مدقا انيتف نوكك
 نا ننم دب ناكل مدا قاخ م هتالاخ ما ىلع ناسنالا قلخم ولف ٠ ضرعت

 هدلو نم مدقا نامزلا كلذ هلمٍيف دلو هل نوكي نا لبق نامز هيلع ىضع

 ملعب ال طق نكي ملو : هلك دل نإ رزاق ريغ طق" نكي لل هناق ىلاعت أ ان

 هيلع لختدي الثا هلثم دلي نا ءاشن ال طق-نكي لو هلثم دل نا ردقلاهلا
 سلو © دإيا اذه ريغ ىلا جاتحم الو قوف نم اهانركحذ ىتلا بويعلا

 هب فعض كلذف الاو . نيع ةفرط ديرب ام نوكي نا نيو هج 00

0 



 اا تلال دلع ال كارلو دق رجب دي

 ادحاو ابا الا دلب مل هللا لاب ام.: هللا نبال دحاملا اهلا لوقت كنكك
 ٍة نرما دحا همحلب نا نم دب ال هلثم دلب نا ردش ناكذا هللا نا كل لوقف

 نب دعو نبا نم رثك | دلي نا :اماو + ديزي الو ادحاو انبا.بلي نا اما
 || يمنا دحاولا نيالا دعا نإ 0 | ىنني هنا تمز

 ”0 ا لدع نيالاو ًانسقاننالا ناك ناو .٠ بالا ةري هب ةيانك

 ضقان ندا باللاف هرهوج

 كما دحا سيف هللا ىلع اذه لو ذا صقتلاب تحرس ناو

 هودعب ال ادحاو اننا دلو هللا نا ليش نإ نم كل دب الف كم هللا ىلع

 ندحت .نا ىلا قالا لقملا لبس كّألا دقو . هلثم مان هنالو هلدع هنال

 نمؤت انا : موب. لك اهدالوا املوقت ىتلا ةنامالا يف ةسدقملا ةسينكلا لوق

 امو ىرب امو . ضرالاو ءامسلا ماج ركل طباضاا بالا دحاو هلاب

 ناللا نم دولوملا دجاولا هللا نا حميسسملا عوس دجازو كرو: ىرب ال

 0 نجح هلار "رون نما رون م 'زؤهدلا لكج لق

 لذ ىلك قاخ هلايكيللا باللا رهوج نم عونصم

 '” أ امانا اةتمحو 1 ةسنكلا ١ ناعا اذه

 اوئيتيل ةسدقلا ءارذملا رم نم انل رهظ يذلا نإالا مهمدق نذلا ءاينالاو
 نيرهادلا رهد ىلا سدقلا حورو نالا عم دا هل ملاعاا ىلإ هنح ىلع

 نيمأ ٠



 يك

 نو

 سانلا نأش ىف هب تلخ ىلا حيسملا عاحواب الا هتيطخ د>ال رفش ال هنا ف

 ًادبا هبوئذل ةرفنم الف هونذ نع بالل اهب ارشو عاحوالا هذهب نمؤ. ال نم ناو
 ناوبخ كفقسا شرود 5 ا

 ساناا ىلع هف ضرتفاو انيسروطب ىسوم ىلع سوماناا لزتا هللا نا

 كانه هللا ةضيرف نم ناكف . اهادع نم ىلع ًادودح مضوو ضئارف

 ماين لكبو مهسوفت لك موق لكبو موق لكي ساناا هبحم نا

 ا اا مهقاط نم ًائيش ش اولطع نا ممل نذأي ال هناو كاذب مهدلعاو

 هتيحم ىف هول.تسا الا أ ريثك الو .اليلق ابنم اوكرتي نا مهنم ىضري الو

 ناو ةتعاط يف مهموق اوصقتسا نا دابعلا هللا مزلا دق ذاف ( ١ جورخ )

 ولو كاردتسا ال هنا اوملع نا بابلالا يلوال ىجبط هناف اهلكب هل اودهجم

 نع ا رصقم اهبف نوكي ساناا نم دحا ىلع ىضمن رهدلا نم نيع ةفرط
 نم . سل هناف كلذك كلذ ناكاذاو ٠ هللا ةعاط نم هِيلَم رد ام لاك

 عقو نم ىلع )١( ةقلع مهو الا هيصاعم نم ءىث ىلع هللا اهدح ةبوقع

 ةبجاولا ةيوقعلا كلتا هسفن نع مفدي نا ىصاعلا ردقت الو . ةيصعملا كلتا يف

 تالاملا نم لاح ف صيحم اهنم هل الو ءى ةن هيلع

 . هياا ةبوتلان ى يتيصعم دح ىنع يرذا ردقا ينا لئاق لوي هنا الا

 كتقاط لاك لع دير نا ردقتو الها كتبوت ىف تعكراخا انريخ هل لوقتف

 همزال يا هقلع )١(
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 037 ذااملا لوقتف ٠ ل لو هيلا اندلف ,اكاظو د ةبحم ىف

 كيلع نب هناو كبوت لاح يف هللا ةعاط ىف كنتوق» مات ودعت نا عيطتنسل
 لكاذف هقفا وم ف ايلا و: كلل ةرادمم ى قا هياا ئدؤت نا شوئمأتلا 4

 ىغقت' نأ كتبت لاغا يف: كس كلذك اذه ناك اذاذ . رهدلا نم نيح

 7 ناو": نيا كلذ ىف كيلع:ضرتفا:دق.اما كلذ: نم نيخ لك ىف

 ًافولث اهل تالذ ينلاةئيطخلا ةداع نم كاتلغ مكحتسا دق اندم اذهةبأغ لا

 ةيانغلا هذه: غابت كنظا تسلو اذه نع دبع تناف. أهسذل كتبا ثيح

 ةزذ رادقم/ولؤ. قذمب نا كل ليس ال هناف اهغلب ناو كفانا : عم . .اقللللف

 تمدق اه كنتةلس ىتا ةبوةعلا نا ةلاع ال اذا . كنم ةفلاسلا تأتئطخ نم

 1 ءىنش البز“ نا ردشت البكيلع ةبتار كادي

 فاكبأال هللا نا: لقفل لها يف دمي الا نمت مهدحا لاقاام نفرعا الأو
 نا:همهل دّمف٠الاؤ' . هتعاط ف هدوم ىصقان ىجسلا نا شاناا ن١ دحا

 ١ سلبا ةعاط:ىف مهو ضعن اوفرصي نا سانا“ ىضر دق هللا نا :لوش

 ١ د هقلخ نم دح ال نطو“ نا هلك اهكاهرو »ا: قدسافلا مماوهاو

 ١ انا هتلش ناركمأل .اه انهو «ةدابإملا ىفادعم نسبا كلرضاوا ةكابتلل غهتلسا

 ةمزال.ةبوةعلاواةقان, ةئطظللا ١ذا . ىلاعتو كرابن

 5 دخل ىلغ هللا نم ةماع نبال ريثعم نحف كلذك اذه: ناكاذاف

 كل: ىضاقتس-نا اماؤ هتمخزب اهب ومع انع امص: انانأطيخس انل رغقن نا انما

 1 ابا 3/1 ىلا ريصتف لدعلان اتم

 الب مهل ةحر سوال عباوت ساناا نع طخ هللا نا لات لاق ناف



 له

 ًايبومان قطزتش هنا قيح ًاثبي هللاو الطاب هلل سومان لمح دَمْف لدع.نيس

 الو ٠ الظاب ايش ليج وا اع نوكي نا هل ايئاحو ..هقوقح ئضاقتال
 ,سومانلا هب. موش لدع بيس هلا مهئيطخ نم ةمالسسلا ىلا ساننلا ليبس

 بجيوا الا سائاا نم 0000 امل هغوس ول لوقا( اذه بجاص هبا يم

 يف و + ىنث نع قيضت ال هللا ةمحر نال .ِهّللا ةحرب هعم ةيفاغلا هلمشن نا هل

 نمو .سوجما ريضي و. لدع بيس ريغي تضاف نا رفاكلاو نمؤملا عيس بق

 قد ةلطاف كرذك اذه ناكناو . هتداعس هب اودعس دق مهنم رش مش مه

 10 لكراصو : هندايعا ف لن نوبصنبو هللا ةعاط ىف نذلا ناعالا لها

 !ةلود لكلا عضخمو .هاوه هنيد لمجمو هتوهش يف ًاحوج نووكي نا يلاب:)ل

 نا تيباشا نكلو !!_لطابف, ني ابماخصا عم ايندلا نم نم عتيتبف رهدلا نم

 لش م لا لاللا هذه .لثم ىلا مهريصيو 3 لامها هذاع لعبم

 ىلا سانا هب لصي لدع ببس نم.دب الف .:هاضر نع اهدغاو تاالاجلا

 اهمحاول نم.ةيفاعااو بوثذلا نع هللا كر

 يف .ةبغر هل تناك نم هْباا رداس ىتج تبساا اذه ام :يرغش,تيلف

 ال .ثيح مدناا دقتعيو هنع لص نم راعلا :قجليو . هب دعسيف دبالا ةايح

 هتتيطخ نم'فلس امي هل لاوز ال يذلا ميلالا باذملا هب: لج اذا عفت
 هللا سومان .ىف هيلع ةضرتفللا هتبحيو هللا ةعاط ىف هريصقو

 يذلا روهدلا لكل بق هللا نم دولوملا :ىلزالا :نبالا نا لوقت نحنو

 !يف لحو ؛مدا ةّنرذ ىلا هتجرب ءامملا نم طبه ةلدعو هللا رهوج نم وه

 لمي ةبغل هلأ دج اهنم ذختاذ سدقلا سول ةرهطلا ءارذعلا مزعل
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 ملاعلا ىلا جرخف ٠ ة رهطللا مثرم'نمو' نشدعلا حور: نم نسال هسفنو

 هلل نزع اه وتسا اكمادعلاو لك ناكر تلا: ةياوقملا ذي لات نا ًاضارمتم
 هذملل ناك ام دسجتس ل ول هنال . لتقلاو كابللا ا ةييلزطملا و للا رضلا نب

 سجن الو ىرب آل ىبلالا هرهوج يف هنال هيلا لصت دليلا عاعوللا

 ليفشلا عرتشا طنفاومن كك ىذا الو ع الو 1 هلا لصي الو

 نا هرهظ نم نكماو هدسج امل ضرع ناب هيلا ذهن نا مال الا هذه ىلا

 نمو هيف قصبس نا ههجو نمو هيلع هل قرطي نا هسار نمو طايسلاب دلج
 مال آلا هذه مشجتف ةبرملا يف نعطي" نا هماض نمو رمسن نا هيلجرو هيدي

 امكانصالخ رجناو ةيملالا هتمبط ىلا ءىث اهنم ذه لو هدسج يف ةقبقلاب

 ٠ يرتما الو ىضعا تسل : هسفن نع لوقب حيسملا نا : ىبنلا ايعشا لاق

 ٠قاصبلا ةحبضف نع ىعجو درا ملو مطلل يدخو طاسلل يترهظ ثلذب

 ل هانأرف لاقل الو ننلم هلا لكل ةناو اسهل هفا اقول ع+ !!ةنن كلر

 ا !االره , (نشانلارظاتنلا قود: نقمة وشتم لب. لاح الو: رظتم هلا نك

 نط رما لمت وهف الين ال ًاريقح ناك طا رمالا :لمتحم نا فرعي حور
 وهو ١ ىتم هللا نم ًاسورجع بصن يف هانبسح نحنو مجتوت اننأش فو
 بدا :اناياطخ نأش يف ءاودالا هل تضرعو .انبصاعم نأش يف حرج امنا

 ىف انه دحخاو لك لضو يثاولاك انالض ٠ 0 انتمالس

 ةاشلاك ٠ ىلتا ذا هاف تو انااطل نأش ىف هملسا برااو ٠

 0 هاف تف ل كلذك٠ ًاتكاس ناك زازا ماما فورألاكو سانيا ةييدلا



 ا

 ءىرتجيل هتوهال لالج ىنخاو هدسجت ىأر ثيح هيف ايعشالوق اذه
 ناطيشلا ةءاط لها دوهلا هبلص ىلع مَدَقِيف ناطيشلا هيلع

 يلجدو اعف ةوياوغ مهنا : هسفن نع 5 75 هيف لاق ينأا دواذو

 يبو ىلعو٠ مرني ىنايث او.ستقاو .ىنو.تشف ىنؤأر :ىاظع لكاوصخاو

 : هأيا دوهملا ةنعط يف ىبا اركز لاقو . عون ولأ او اوكف

 +١١ ١١( كر ) هوئعط قذلا ىلا ذئمون نورظنب مهنا

 اذه ملام صالخ ناك | يتاا هءاجوا اوركذ دق مهاك ءايينالاو

 اك ةفكلتلا يذلا هد عاج وألا هذه انع مج و 2 يذلا يلزالا نالا

 يذلا تاذعاا نم لس اهدحو هعاجوابو .٠ طقف بوفنذلا ةرفثم ىلا لصن

 وات :ةزمخمأ ىلا :قلكلا نم' نحال ليس الو .اناباطخ جال ةاثيجوتسا

 ن/الا دب“ كاع” عاجوالا هدم الا ةئطخ ةبوةغ نم ةمالس

 داهم ام علوتخ هكا ذا يؤم نينو ةقاوشنامفل عمسيلف ؟ كلذ فيكو

 نءالل لاق ام كالمما ماع ذوحتساو امف اومطنااو ةئيطخلا ىفاوروم دق هنو

 ةئيطألا كلم تحن اوراص دق هداوو انلاثتو انتروصب يذلا مدا ىرا ا

 ال سومانااو اوةلخ [4 يلا ةداعساا دح نع مخل ةنزالااهبتحلاعرتللاو

 ةنلتتا ةييل مه ويرفانلا . دحاو 0070 ىفوتسل نا دب رالو قلاب

 لحتف مهاياطخم سانلا امج وتسا ىتااتابوةعلل رهظتو ملاعلا يف هب رهاظت ادي

 نء كعءاجوا يلا برق نم بونذل ةرفغم كب كلذ لولح نوكيو كي
 دفن نوكيو سرنا تجوب مرتك سة سوال

 رصي لو هقوقح يبومان تيضقو ايو نيبلبا ةجحو ةئيطملا ةجح كلطبأ



0/1 
 مس -ع 0-7

 مدا ىب ن4 4فكقنأ ةفالساا دارا نمد لكل بايلا تدحتفو اشبع الو الطاب

 اهيا نال. كلعاجوا بيرقتو كلب ناعالاب ةفاكاالب هلانب انارفغ هل تأيهو

 كنولدعب نيعيلاب مهلك ن ءاثبا سلو ٠ ى زر وج نمو يل دع رهاظلا نبالا

 22ظ000 ا يذلا كبوعإل لال تاالاخلا ن م لاحىف كر نوساَق وأ

 ل ال اهل م مهم دحاو لك اهبجوتسسملا ةبومعلا كّنأ ضا اذاف» هنأا

 , ال [م تدزو هلذ هةمح مع سومانلا تبِضِف دمف مهنأش يف ةدحاو

 مره ىلا ءاحو ةدحاو قئاسفو بالا لثم مج _ هنال كلذ نالإ لعفف .بهل

 (حلاعلا ىف رهظو سدقلا مد ةئطخلا 552 نم اهربط ثر.ح اهنم ديِسِحَتف

 ىتح بئاصملا هذل ضّدرعتو ءايننالا هيلع تاتا م سانلا نيب باقتواهنم
 لآ 8, سومان قيما نم“ |نذقنا وردمتسا علان انضالخا نحافددب تاح

 ناديعلا .انحو» لاق م انتئيطخ لمتحاو (ى# : »م الغ) لوسرلا سلو

 ةئيطخ لمتحي يذلا هللا فورخ اذه نا هعبصاب هللا ىواو هآر ذا هيف

 ,ةخيبذلاب بوفذلا انآ لوش اضيا ىسوم سومانو ( عه: 0 ماعلا

 دنع في ملف نا فورا اذه ةحبذ ىنع امئاو (* : + حا ) .رفنت
 ,كفس ىتلا ءامدلا تناككلذلو ٠ اذمل الاثم تناك امنا ,ىتلا متاهبلا ةحيبذ 9 0 2 ع ُ 7

 ىلبجم نا نهاكلا رما ىتحاهرس متن ال سنا طفخ نع مئاهلا نم كانه
 هتئطخ نع يدب نا لش بز هللا مييدم مغ ابيلص اهنم مد نم

 نابنالا:نال (0).هب الا رفعت ال لا حيسملا بيلصا ؛ةروص . ةمبم

 هيف بجو هاو ارم ًاركدبئلصلا لصقلا اذه يف راحالارفس ركذيإ 0)
 ميذملا نورق اهمد نم حضني نا .ةئرطخلا نع ةحيبذلا فرش نا لبق نهاكإلا "ىلع
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 : الاو هنود يه ةميهب هنع بذي نا هنئيطخم هيلع بجيل تق نم هيدهاال

 ِصق ناو ٠ ةمييع لتقيئضريف ناسنا لق بمي " ثيحا همج سسزومأال وتس

 هعضو ىذلا هللا راضو ةااطاب لاحلا هده ف ا دعف هقج نع 0

 كلذ نم قلت اذع
 ملاعلا نم ريخ هنال هلكملالا نع .بذ يذلا وه نبالا اذه نكلو

 ال الضف هديزيو هّقح سوماناا يفوتس نا ةيافك هبو ساقي. ال. اع هلك

 عوس نأش.يف سيسكربالا يف لوسرلا .سرطب لوي .كلذاو هود
 ةليكلإا فلخح نبل تلق ماوس 0 لوك الشال 2

 د اوبل س انلل  ئلطعا هريغب ريس

 نقيا نغساخي مليا هنأ هناا مف افا لاوس ساوب لاقو

 . حبسملا عوسو انميئم ناك: ملك ل دعللب .ىدلط الدع ياا خوك

 مدلا اذهم هللا ةاكز نم لاو . حيبدسملا مدي ةرفخلا ناىرت الا (؟ه.: ود

 قح لكمب ئضقي دق نبالا اذه لتق نال. .لدعلاب هيك انما هتئيطخ نم

 اق سومانلل انلع بي 214

 وا .ةمحر وأ ةرفغم ةندحلاو ةعيتما| هللا كت تعش كنا ءللاف

 اذه .الولو همد كلفسو حبلا بلص الان زوكي ال هنا كلذ عاف ةبوت
 سومانلا قلع ءءافواال ةنال . هل اشاجو : 7 هللاو الاطاب سوماناا ناكل

 ظرم كلذلو .تاومالاو ءايجالا لجال كفن يذلا هدحو ميلا؛اذهب.الا

 اهسفن :ةحيدذلا لئق هلم نهاكلا ىلع بجوا كلِذلو ةئيطخلا نع



 همد كفنس  مهملعيو هبلص لبق 5 دلل ناك لراغ زارا محلا ىلا حيسلا

 ءابحالا لصي متهمدب هاياطخ ةرفشم ىلا مهن هب كما قمتالفأ كم نع

 انااطخ نع نالا اذه عاجوا انمرق ذا ئراصتاا رشءم نالا نحف

 ءىح دعب انندلا قراف نأ انفملا باذعاا نم ائماسو ةلاحم ال انابطخ ترفغ

 عابتوا أ ثرَغ ال نمم ىراصناا ريغ اماف.همدب هبونذ رفغت نا لبق حيسملا

 لوقا مح دوبل حيبسملا لاق اك مهاياطخم نوتومب مهف هتئيطخ نع حيبسلا
 هتئيطخم تام نمو ( + : م و ) مكاياطخم نوتومت متناف اونمؤت مل نا مكل

 دبالا ةايح هلفنبالاب نما نمنا لبجنالا لوق قّقحت دقو | دباهل مزال اهباذعف

 («+:م ون) هيلع قي هللا بضغ نكل ةايملا قوذب ال هب نمؤي ال نمو
 عاجوالاو بلصلا نم انع ىتا دق امف ءالؤه اب حيبسملا انب عنص هلك اذه

 يا الجنا هتوعد تيوس كلذلو . ةرهطمللا برم نم هذخا يذلا هدسجن

 ردق دحا نكي مل 5 مهي حيبسلا لطالخمب طابلا»: تؤلم امال ةاراشي

 انيولق ىف فذس نا هلاسو ردقت ال ىتاا هتّسم ىلع هدمحتف هنم صلخب نا

 ةئيطخلا نعرودصلاو انع أبسقل يت ا وا نم ىحتسن الثل سدقلا خلواوب

 ىذلا !انوذغ. ناطسشلا: تاروشم نع ضارعالاوملاعلا تاذل نارحهو

 ىتح انتاين رهطي نا هيلا لهتنو ةئرطخلا ةتوه يف لبق نم انحرط هتعبدخم

 هنيو اننب ناكح ىتلا ةيدومعملا دهس هل نونو ةقيقملاب هيلا انتبحم «ىضمن
 رطل هم « كأن انوككو ةفيطشلا ةراجتئ د عاجوا] انتل دق.ان لقلت اليكك

- 

 0 3 أادعو دووحتا ا كلذ نم بنك + انم لابتسا الب همد

 ندعو م ا:ءىلوش ال نا هيلا تغرنو اناباطخم هّمحتسن انك يذلا باذعلا نم



 ِغ 1١
 امك انمال ةايح يهىتتلا هباداب انتسابس نسحبو ( .٠ : م ىتم ) هليجنا يف

 (ه:5ور)ر لوسرلا ساو لاق م هعاجوا ف انك رف اكدت وكلم يف هكرشن

 انريصم كالملا نوكيو ةئطخلا ىف قرغف انثا وهل يخ نشل انلذخي الو

 بالا عم دما هل . ةرورسس رارقو هتطبغ ةلحم ىلا اناا هرييدت انندؤي لب

 نيما نرهادلا رهد ىلا سدقلا ودو

 ملاذ

 فوسامفلا محملا ه4عضو ٠ هعم لزب مر رهوألا ىف هلدعوه ع هلل نأ ققحب

 نارحت فقسا سرودوا# ريك

 رفشت نكك ل 'سانلا اياطخ نا.”تبثا:دق اذه اي كلنا لوقا الئاقزملو
 امف لحم نا هلل ركس ال هنا انتملعاو نالاب تلح ىتاا عاجوالا هذهم:الا
 0 يدا ملف همالكو ةهلاعفا كانه نم رهظت ناو هتاخ نم ءاش

 درا 5 065ه ؤهاوجت نطو هلدع وه 51 هلل نا

 نا هلل نوكي نا. تركنا نا كلنا لوقلا اذه تحاصل لوقت

 فرش نء هتططحو هتوهال لالج نع هتيضقاو صعناا هيلع تلخذأ دمف

 لي لم تنا ما ةساير هللا نا لوقت | ىنربخا ٠ عمسا كلذ فيكو . هكلم

 / كلذ نم“! قخلث:ىتاا  ةطامسلاب كلنما ةاللهج هتولا, ثددخج قا هاير
 تاعج اذاف . هل هل ال نا لوش ذا هلك اذهم هللا رياك كنظا :تسسلو

 نع هتسااز نا لوقت كانا ملعا اناو + هتساير * ىث يا ىلع ىنربخاف ةساير هل

 ناف ؟ ال.ما ةساير هل:تناكأ قلما قاخل نا لبق كللوقن مث. هلكق احلا



 راارار ةريقرببلا ا ليق ةساير هل نكت مل هلا تاق

 هوفرش نبذلا مه قاخلا ناك ناو.ةلاع ال هل. نم فرش ةسايرلا نال

 فريش نا ىلا هتجاح نال مهأيا.هتلخم مهلع هل.ةنم ال هناف كلذ.هل اشاغو
 لاظباو هدولم لاصئتسا اذهو مهي هتاك ىلا عد يتلا يه مهيلع ةيئايرلاب

 قالا لع اللا للماتلا مللا ةييباجر نا ميتبنعز: نا, كلنا عم . هتمعنب :مكو ةيظل

 هنع هزنت دق دحم كلذ نع هتفقواو اهرّمحاو تاسايرلا ىندا املعج دّقف

 نا ىضرب دحا ساناا يف سيل هنال.:. هسفنل هب ضرب الو نول عضوا

 مظعا:وا كلذ نم .رغصا وهام ىلع وا رجلا وا لفلا نع؛اسئر نوكي

 نمأز نوكي نا: !ًرثؤم ناسنالا ناكدقلو ٠ اهنود اف ربطلاو مئاهيلا حابشا
 ناك( ناف 4! نماثلا اريغ: قاما نم: ىزب ام لكى ارت :نا ىلع ةلثم ناسا

 كلل لك كالا كبل هتساير ناوكتر نا نم:للذا رمل هتاف اذكه ناسفإلا

 | اعلان عرم وا رجلان لفلا سيل

 هرهوج ةعفرو هتعببط مظعب اوسق اذا هللا دنع مهلك قلل دات

 دقو .. ةاياؤ انمضت ةبارق انم هل دحجن انلا هانسق اذا هنود امو ا 0

 هال هناف .ىلاعتو كراب هللا :اماف». انتعيبط اف لدعت. ءايشا هتعببط ف ئرت

 . قلما يف ةقيلخ مفرا ناف ..كلذ.نع ل + يش يف هلدمي ةنب قاخلا نم «يث
 ا 1 ا نوما نونعلا تايثألا :اع ةزولملا قا هتلاءقعيط نعي دعو

 , وهءامموااهف علطي يذلا هجولا نهائى ىفنيلكابلا] ضغيشلا :نئمو.دينجل

 «نا.اذه اي .تنسحتسا فيكف .٠ مهروتب الاعب هبحاص نع اذه.نم دعب

 اديه ف مهارن دق هللا اوسق اذا قاملاو .طقف :هتلخ. ىلع هللا ةساير لمجت
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 هتهبط لاخ نع ةلفخاا دشاو:لهطلا مظغا كنم اذه + ةراقمللا نف كلا

 لاف نانا :كليلع لخانق: اكلم نوكت ول كنظال يناف . هرهوج ةعفرو

 . هتجهم ىلا انه لصت ةبوقغ هب تازتال رجلا سراي كيلع مالتلا كل
 هتتساير لمت ثرحخ هللا نم ةبوقفلا دشا كليلغ تحب الاهنا تنا نظن :فيكف'

 قئالملا'مركآ نم ٍبرقا كتمتبط ىلا رختا نا لمت تناو ظناف قلما ىلع

 نم ةسادر هلل لغجتن نإنم كل ديالف : ماهوالا هروصتن ال اع هللا ةعيبطملا

 ] كلذ ىلا قئاةللا كتترطضا دقو هل لزتل قلخلا لبق
 اماو هلدع وهام ىلع اما نووكت نا نم دن ال هللا ةسانر نا كل لوقت مت

 أم نع يف هتسارر ناوعرف ناف.هنم لبضفا وهام ىلع أماو هنود وه[ ىلع

 تددرزو. هتظفل دق اتق 4: كلضر واهتم توف ام ىلا تدع دقف ةثؤد

 ال !:ؤأ + قلخ ؤهفاهللا نود ءىش لكن ال "قالا لع نوكت نا ىلا هتشانز

 سلف“ هللا "نم شق اءاملاو نانو وهام ىلع هللا ةسابر نوكت نا مهقتسل

 هلدع وه ام ىلع هتسارر نوكحت: نا نم دب'الف . كرادو لجن ”ىث

 هتازنم هلزنن ىتحع هللا نم وش ءىث يأ هللا لدغ وه انم ىلا رظنت انب ملف

 ههح ةيضقنو

 اماو رهتلان:نوكت نا اما هجوا ةثالث دخا ىلع يف امنا ةتنابراا نا لوقنف

 يه ااا هللا ةسانر نا تاق'ناف ..ةيعاتط نوكت نا اماؤ اضرلا نوكت نا

 وه' ام ىلع هتساير نا انةشا دق اننال هللا ىلغ فعضاا"تاخذا دقف رهملال

 ناكناو .٠ فيعض وهف رؤقلا هيلع لخثدب هلدع وه: يذلا ناك ناو . هلّدع



 00 ا كن كاد دن كه وول عقلا لدع

 : جبر متلاعتما ةلطسرا نإ نل وق
 نما ال ةراعتسم ةساير هلل تلعج دف اضرلاب هتسابر نا تاق ناو

 ذا نوك أم جسا اذهو ٠ هيلع هسارتب ىضر نمل رما اهف ادب نا اهماود

 نا قب دقف ٠ كلذ نع ىلاعت الئاز اراعتسم ًاليخد هللا فرش لدجت

 : . ةيعابط هتسابر نوكت

 لاوز ال يت حا نبالا ىلع بالل نروح 7 يتلا يهف ةيعابطلا ةسايرلا اماو

 . احو ”ةرورس ةئاتم يهون مهو الو ةفلك اهف الو رهقلاب ت تان الو امل

 ف 0 غبطصا ذا هياع دهش مهب مالا: رورتم بالا: ةناةييريمأق

 هل عمل (10 : م ىتم ) :تررس..هب ىذلا بيلا ينبا اذه لافف ندرالا

 عضاوم يف ليجنالا يف لاق ام هبحت بالا 240 ةريدلاو ةنخلا

 (4:106 ومر ةريثكا

 ”0 0 ا وثإ فيزنت .دلاولا يرن دقو: هان دلو فيك لوقت نكلو

 هلووقت نإ نيسحم ال ام كلذ عباوتو لبملاو . عاملا نم دحا اهنم ولخم ال

 + هللا ىلع

 ةيوامسلا لوّمعلا تو يذلا سهلا نع ةلاتملاو تناام كل لومنف

 كل دن ال تنك ناو +هبلط نع ةيداهإ .هنود:ةعشاخ اهلك ةككئالملا دانجاو

 دقف اهتيفيكب كتفرءمالا ةماقتسالا اهلا كّتدا ام دعب ةونبلا لاطبا نم

 ينريخاذ الاو هتيفيكحي كاهل هب هللا فصت ام لكل طبت نا كل ناح

 برشلاو لكلا نم اهلهجت ال ىتلا بئاونلا اندنع ةايحللو يح هللا فيك
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 ريغ ىلع ىح وه فيك ل وقت نا عيطتسل الو )١( ءانفااو سابللاو ءاذغااو
 ام اهتفلاخعو اهتيفيكب كتقرعم.الل هللا نم ةايللا لطبا اذاف.. ئاونلا هذه

 كيلا يدؤت ام. اهتفلاخغو اهتيفيك, كلهلل ةونبلا كلاطباف كنيعب هارت .دق

 اهتتعوا تفك كاتفردم الل هللا: ئرم ةايللل قيتاال تنتاك نإ « ناار

 ذا ةانديكلب اتاخعو مكي كابل ةونبلا هللا نع نيف الف اندنع ام

 لقما قدص اهلا كمفدي نا دب ال ناك

 امم كلذ ريغو ةعنصلاو ةمكحملاو رصبلاو عمسلا يف لوقلا كلذك

 عمست هنا نظن لها عيمس هللا نا تلق اذا انربخاف الاو . هب هللا فصن

 وا + نحن عمسن امك ةياهن هعمسل نا ىرت وا: نحن عمسن < بضيلا نيب
 ريغو ءاوملاو دودسااو ممصلا نم وا ىودلا ةدش يصف هل ضرع هنا

 قحاولاا هذه نم اش نظن ال كلنا ملعا اناو + انعاما تاهاع نم كلذ

 انعيمج ههزتنو عيدس هللا نا كلعم لوقت نحنو تنا لوقت لب هلل ضرعت
 صقانم نع هعفرتو ةدالولا هضحمت نا ىنيذ كلذك . انعاملا:تافا نع

 مركلا هرهوج قحتس ام انندالو

 يك وادم معا. هنا مناقق ريكجي هللا, نا اننا ,انلازق تلد

 ىلا وفا وسار ىلع لطاا لهانم يف خش هنا وا اسلام مئلتل

 ابعاد اب كلهجو ةيلزألا ةدالولا ةشكب كتقرعم مدع ناك اذا يأ (؟)
 مدعو كلاهجىعادب ُهّللات الك لكركسو لطبت نا كل غوسف ةوئبلا هذهلاطب الك دْنَع

 0 يفنلاو ةيفانلا ال ىلع را فرج لخرأ ذآ كتنرغم لل هلوتو٠امفيكب كتفرعم

 'ىث ال نمو ..الو لو> الكو 'ىش الك مهوقك مهلامعتسا ىف ريثك وهف
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 هارث' نق: م نانسنلا هفلتن الثا ممأ أ اع هيلع هنا وا + اهناف

 انقهتا دق لب اذه لوش (زرتلا يىوذ نم دحا الو كلبسحا الو انمبع

 كعض نع هعفزرنو م ركأا هرهوج لكء اش كة يكسللا هضحم كح هلل نا

 مجركلا هرهوج لك اش !مةذالولا هلل ضلت نا كيلع قحن كلذك ايدكح

 انتدالو صقاتم هنغ طحضنو عيفرلا

 نم.الا عنصي نا ردق الل هنا. نظت له كلفاا عئاص هللا نا انلوقو

 مئابطلا فيلل: الا تسيل .عناص رس[ اهئيهابتاو نان انريظم انهت

 هكيرحتب اهيدأت الا م دنرب 1 يراسل ايس زاهطتو اهاذقو اهمظنو

 ناو. هريغ لع اهنم ردق ال هلا ّ ىذلا دللا ىلا ضعبب اهضعن أهانا

 وه ام ةتعنص ىف جاتحم هنا وا جهنم شكا علا قاوش : قلن اجاطلب ا ةقياكا

 ام راضم ةادالاب قوت وا ؛ نش 7 200 , ممظعي داق ىلا عئاص

 امتي يفوت صنسو .ءاشا مدش, هنأ :وا +.نحن ىقوتن مءايشالا نه تلفن

 ةزشامملا ةفاك هسفن نع كلذ. عضي ول 1 ةقصمااه ريغ نم سغتلل اف هفكت

 م هّتناغ نود هتعنص رصقتف ههوت 6 ايواطل# وااو نحن عنصت انام اهي

 . انيف؛ ةلك اذه نكلا او هتؤق تاك اذا تاكآلا نم رجلا هيرته وا

 هل تذهو ءىث ال نم ءاش ام مناخ هللا ناو هللا نم ين هلا مل نحنو

 . انيف ىتاا ينادلا هنع لزعآو )١( هرهوج ةعفر لك أن ام ىلع ةعيبطلا
 تل لكاشن .م ةدالولا هل. صلت نا انيلع نحن كيذكو

 لك ةضا1خ ةيذهم 0 هتغواطتو هل عساف ي | ةفمظطلا »هل باله )١(

 لع قَد ءىش لك هنغ ىف يا هنع لازنتو بدع
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 اهانركذ ىتلا ءامنالا هذه هللا ىغ ندحن كلاب اذ الاو ٠ انتدالو ةراكم لك

 كييف ىلا غلبت ال .اهارتت تناو كلذ. ريغو ةغنضلاو ةقكللاو عملا نم

 صالخاو اهضقانم نم امش تضر دقو اهصقانم عم الا اهلضاوف

 كهف .ىلا غلبن ال اهسا ناكناو ةدالولا هللا لع قةحن الو هلل انيلضاوف

 ءاممالا كلت" نم هريغن ةؤسا ةدالولا مال لغجتتف هصقاوت عم الا هلضف

 لدفن سئل كاننم اذه + كلت مقون م هللا ىلغ همقوتو

 كاهج هاتف هلثم دلي نا ردق ال هنا لو ناب هللا رئاكت كلغا ما

 است 5 نوكتف ءىث 0 نم ءايشالا قا نا هتردق نم مظعا ةردق

 مرك ١ ىلا دمعت ذا. اهم هأيا هتقصو ءئىث لك نم اهلك مراكملا ءابتجناب هميظعت

 ١ تحدتجا دق . مئابطلا مراكم رنا وو اقر لفيف عئابطلا تام 3

 ةعيبطلاىف م راكملا هذه نم ةدحاو لك عم ةدوج وملا ضقانأا نود ةفاض

 لقملا انها كقاس يتلا  هتساير ليطعت ىلا كلذ عم ىضفتو اههف يه تا

 اقلك راب لقلت 22111 ضقت نا'تيدضر دقؤ ٠ رازطضان قالك

 هضخ كاسفن تملا يذلا دلاولا ون نم:ارافا دق اسوا 0

 نا يلا لاقط كالا /دقر لاجل زل كمناابز هل تذكت كقفاوؤ" ةحالل

 ًاصاخن كبتمحو هال كا ةامح ال امم .رازفلا ىف اح اج ىلزالا .نئالان رق

 تاومالاو ءايحالا ندد يذلا نبالا اذه ندلا مون راعااو ةكلملا نف

 هل لاوز ال يذلا حّربملا باذغا| ىلا تماساو يزخلا كِيلع فها اذا

 ءاذقنا الو

 .لكنبق بالا دولوملا ىلزالا نالاب نماو تنك نم اذها هدناف
7 
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 نا كتئيطخ نم ةرهطملا ءارذعاا ميرم نم هدسدتب كصاخ يذلا روهدلا

 رهظي الو كتئطخ .نع ةعاوبوا. تح ًايقو هن وهالب تتنماو.هصالدب تلق

 كِإَمع نم جورخلاو ةكلملا ىلا كءفديف ءارملا ثا

 ىلإ دج ولإ ريغ ةاريك هوجو: نم أضيا: قّدحت دق نبالا اذه نا ملعاو
 ةايملا ىن.ةبغر كل وا با اذ تنك نا كبس> اذه ناك ناو كل هانم

 ميتكن ذل 'اسالا هيلع 5 دق اذه ند لضفاو هلك اذه عمو .ةعادلا

 59 ةيخالا زم يلزالا هدلوع اوربخاو | عج دوملاو ىراصتلا يداي

 يذلا ريغ هرييدت لكو هتفدو هبلصو هعاجوايو ءارذعلا ميرم نم يناثلا

 فحاصمو اهلك ةثدألا بتكو . كلذ نم سدقملا ليجنالا هب حاسي

 كلذ باطب نا هيلعو كلذ ةفرعم دارا نم لكل ةلوذبم ةثدلاو ةقشعلا

 هياع نحن ام ىلع لّقعلا ليس نم هل اننلكت دق امعم هعبتت انفاكي الو اهف

 حور نم ةفرعلا رون باتجن اهحصب ىتلا انتاينو انلوّمع يف فءضلا نم

 يلزالا نبالا سما لطمن الثا انا عم هبلسصب حيبملا انيلع هضافا يذلا سدقلا
 كلذ نم هيلع انرض# ام برقا ا ةلزنملا نيتكلا تاداهش نم

 ع: ؛ءزم) كّندلو روتلا لبقنطبلا نم ينا ىلا دواد يف هَلالاق
 0 اك لاقدر! كش الب لزالا نالانوه.رونإا: بقنا نم دولو لا: اذه
 اكيقسلا تبيبحا . ككام اصء ةييمتسو 8 نرهادلا رهد ىلا هللا ا

 00 ىريسلا نقدي كتحلارهللا كلحبدم, كلو لجا؛نمر..روللا تيضشاو

 نيرهادلا فدل هيسرك يذلا هلالا اذه نم (7 :ععزم) كات نم

 نسح مجرم نم دسجت ثيحو ٠ هلا نم هلا وه يذلا يلزالا نبالا اذه الا
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 اذه ركذ دق دواد نبا ناملسو (م : م زم) ةحلالا هلا هأيا ىمسل نأ هب

 لاهلا ربخلو هللا عساكر هنا سانا ملعب هللا ةمكح هيمسن وهو نإلا

 ةمكملا نع لاقو . هتمكح هللا لاس دف نالا اذه ةيلزا لطع نم نا

 نا لبق ءدبا| ىف ىنسسا رهدلا لبقو هلامعال هقرط سار ىنتاخ برا نا

 0 ماك الاو لابجلا دمج نا لبق هاما نويع رجش نال ضرالا عاص

 هشرع دج ناك ثيح هعم تنك 'اهسلا قاخ ناك ثيح ىندلو لكلا

 عضو ذا ٠ اينما نيت عا| نوما تي قثو» ناك .ثيحو حايرلا ىلع

 ىضررالا ىلا عنصي 00 ثصعي .هتفش ودهم امانا هتان دح رحل

 هدايا م :كو مون لكيب عن ناك يذلا انا ٠ عنصا هعم تنكادق وق

 500 هذه نم حضوا سمش ةياف.( م. لاثما ) نيح لك يف

 رسلو هب نسف هناو قلما قاخ هب هللا ناو روهدلا لبق هللا نم هدلومو
 هللا نأ لوش نا هب نسح كلذإف دسحن هناو . قوف نم اناق امكهب هللا

 هلامعال هقرط شار ىتلخ
 مان ناسناو مان هلا هنا حيسملا ىلع دوش ةلس نعمل[ ةنيفتيكلا نإ يرمعل ْ

 فنتكلا تبزكت كلاذإذ ايت ويت ةيبفاءةسسلجو ةيحخا قسيس
 وهف سنا راص هنا لق و هلا هنا معز نم نال هيوسانو هبوهال اهاك

 قا زيح نم قو دحاج وهف هلا هنا رقب ملو ناسنا هنا معز نمو رفاك

 .هنوعد يذلا ليئارسااي لب. بوقعاب عشاي ىنلا ايعشا يف هللا لاق

 500 نق ىنبعو ضرالا 501 يد دءالا ىلا اناو لوألا انا

 اذه مهربخأ نم ٠ نوعمسيف مهاكن وعمتجمو 8 نوض مف مه وعدا ءامسنا



 يقل

 الا اذوم “تيب هللا صلخت هب يذلا هلالا برا اذه نف ( 1:1 وهز

 هثعب ثيح دابعاا هنن صلخو بالا لثم هلا وه يذلا يلزالا ناالا: اذه

 مه انقل يتلا هعاجواب محل ءادف نوكيل ءارذعلا رم نم دسجتف

 ع ( كانا انلاعتاوأ انتر اوضاع ناسا ا اًوفلخا ءاروت ١: ىف هللا لاقو

 ناسنالا هعم قاخن نا هللا لاق نم ىنر بخاف

 انذاك هل لوقنف ٠ هعم اوقلخت نا ةكئالملل لاق امتا لزق الئاة فاو

 مقتس فيكو: ناسنالا قاخ ىف ءاكرش هعم ةككالملا هللا لعجن نا مهقتس

 قاخت نا دارا الو ماب ااو ريطااو كسلا ةقاخ ىف هدحو درقتا هللا كا

 هعم هوقلخ نا ةكخئاللاب نامتسا هيلع ةقلمت مركأ وه يذلا ناشنالا

 ادحا وا ةكمالملا كرش كايد “شاش نكلو ؛ هقلخ يف هعم مهكسرائاو

 اما اذه عنصي هنا ولف . هريغ وا ناساالا تاخ ىف هسفن 6 هقلخ نم

 متاهبلل لاف ةعيفر ةعرك ةعنض غوص فا دارا متاهب هل اعئاض هبشن

 نال لش اذه نم. دحا نيجسب الو . ةعاسلا هذه غوصن ىتح اولاعت
 نا" ردقت مئاهلا نا نم هللا مم اوتلخ نا ىلع ةرذقلا نم دبا ةكئاللا

 لدا ةككولل قلخ ركاذي ال باتكلا نا عم  مئاصلا مم ةعاس غوصت

 هلل ءاكرش مهنا اومخوتن نا لهملا لهال 9 هركذ نوكي الثا ماي

 لاق لب . كلذ نع ىلاعت ةكتالملل لوقا اذه لقب لو : ناسنالا قاخ يف

 نايلزا اه نذللا هخوراو عجو الب هنم دلو هنال هناك يئس يذلا هنمال

 لك هيف حوربو . ضرالا تقلخ ترلا ةماكب هنا ىناا دواد لاق ا

 نئالا لع ليجنالا ىف ريشبلا انو كلذ قمحو 0 سب :م) اماوق



. 

 مل ةماكااو ةماكلا ناك ءدبلا ىف هنا لاق ثح هلا نم هلا وه يذلا ىلزالا

 امم لك هللا دنع ءدبلا ىف لزت ل هذه ٠ اهلا ةءاكلا لزت مو هللا دنع لزأ

 هنا لوقو ةاكم يمس هلا تاب فايس ىف ناخن مل اهريغبو قاخ

 نا لوشو 3 أم.سل ساو رام ءىث لكقلخ ام ىتلا ةماكلا نهؤابةللا

 .(١:0تح) هللأ دبع ١ هوو خالل اذه اعل روهدلا عنص اب هللا

 س.شلا عم لز مل سلا ٌوض نا هلا عم لزي ل هلا مل هنأ سانا ملعبل

 نا هنأ : ه5 رمال ةاروتاا ىف مخرلا نبا ٌىحسا نبا تومي لاقو

 ٌةس تيار دقف كدلاو تو كدالب ىلا عجرا يل لاقو هللا كالم ىباتا

 ليا تيب ىف كل تيارت يذلا هلالا انا . كلملظي هعدا لو كلب كيم لغف

 يذلا اذه ند .(مف نسب كيو 0 ىل تردنو ادم كانه ىل تو

 تبودعب هل ىو بوقعيا ىارت يذلا هلالا هنا هسفنو لاقو هللا كالموه

 لاق م ىمظعلا ةئبشلا ىمسن يذلا ىلزالا نبالا الا ؟رذن هل رذنو ًاذم
 0 ا دحاو لثم راض دق مدا نا ةاروتلا يف هللا لاقو ٠ ايعشا

 5 3 هأدعو هنم ا.نم دحاو لك نآل هحوراو هبال لاق اماو

 هنااا: اوغلو 8 2 نا لباب يب ججرباا ودب نذلا سانأا د

 006 ءهرآا هللا لاق نملف.( ا: ف كير كانه مهلا ق”رضنف لزنن

 عم ام نحو 2 0 حورلاو نالل الا سانا" نسا !قيرقتل

 1 عنصي نا ردش دحا نكيملو مهنساا فالتخا ىلع سانا لزب لو. بالا

 الا ةيكملا هذه مهءيليو ةفاتخلا نسلالا سانا ميو هللا عم ريبكلا كفا

 - اا اءاكممالا ىلا هميمالب حرس ثيح ىلزالا نبالا حيسلا و .هحورو هنبا



 ل

 مب اه اياك ممالا_نس || مهملعف سدملا تم ءامساا ذيل هعولط لع مهلا كعب

 هيذاع َّق اهاكممالا اولذدا د اندلا ىداقا لفل ا وملطنا

 00 ا وللا نيكل تاداهثا نحان_هح ام ةمقي نا انازالم انه

 هذه انئعضو دقو .٠ هارش نم لع لّهثِف انلوق لوطي البكا ىلزالا نالا

 ا! ١ ]5 قل نم لكل ًاسن نحيف اندنع تشب ةقنتملا نتكشكاو تاداهشلا

 نم هيف ناك ام لع انردعبو باوصلانم هل انمذو اع انع انر حيسلا كل نإ

 ىلا اناتكأأ رقت نم لك ةيادهو اناوّمع ةراناب سدقلا حورانل وعديو لاخ

 هتبادمب الا ام رارقالا ىلا هيبلق نكبس دداال 8 | ميسا ة ةسوبرب ةفرعملا نيد

 ميعن يف كلذك ناكنم عما :كرشل كل ٠ ا ور) سلو رام. لاقاك

 دجملاو دما هل.. هلالا نا هلالا ميلا نايس لب فاو اال يو كقطلاب

 نبما نرهادلا رهد. ىلا سدقلا حورو بالا عم لالجاو

 0 1 ران ناك دا اويدظ الل اودباقللا 61 وبا .اهتكك داعش ةباللا "ف

 : با وحلا هماع ةؤر دع اسكن وثرا

 ايف كلياو انال سدقلا ةنيدم ىف دواد لضفلا اذاناخا اي انتيفلا كلن

 مويس اثر اف ىف أ ةسدمل 17 ا ىف ةالصلا ى ضمنل هللا قفوتد اييضقحلا

 انصالخ لحا نمر امل لبق هدعا ناك يذلا ريبدتلا 553 مة جيرسبل

 داحتاو 5 أضتاب حيبسبللا دامتاو لاصتا نوبشد نوسدملا ءارالإا ا ع اي
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 دحاو لكلزتعم .نازرفم ناهجو نيتميبطلا مهو نم دلي الب « ناتهيط

 هلاصتا ةاكاشم هنع ىنن ال ناتميبط حبسلا مهلوق فيكو .. هتدج لع امينم

 . نيسدقلا ءابالا مدلك يف )١( ةفتلم يه ىلا ناسنالا داحناو لاصتا هداكاو

 تبثرو قطنأا لها يار مالب ىح نيش كلذ نم كل جرن نا انيلا تبلطو

 مهنم يا اذا مهفااو هّقفأا لها نم باعب ال ىتح مهقتسملا ىوقلا سانقلاب

 يناثلا ) ميدصلا ثحيبلا
 51 هدلا اذه لثم ىف ةنسإلا كتيغرو كار كادر 526

 مهتمه امنا هلها نم بابشاا هيلع رهزب نم ئةو اشوشن 3-

 يف اهبل بيطو تاذإلاب ممنتااولاومالا ةرثكيف اوقوفب ناو (#) قرولا مج

 كتشف ةضاير نم تاب دقو .. ناطاساا بتارم ىف فوقولاو لطابلا رخف

 ترن اءاف٠ مفانأا بلاط 5 كاَدَح فرصتو ايندلا تالابخ نم ا.نتويضقا نا

 لل بش وع تالا وت عون لكى دص ندع لاجت دق هناو مضيف

 هنا 0 0 1 كردت هب ىذلا تقل حور وضب عومللا نيبو

 يس اوال 59 رش مورا ناادج شرمج رابتلالا 00

 مب ناو ةرم نم كنبتسا قنكأو.٠ سدا لها الا هلان ال ظأسل اذه نإ

 نفاع نك 1 لزب ايم رالي ع حور هل ىغي دق رهطلاب ناسنالا 0

 يناعلا هبلق 0م لئارد يدسو ٠ ةدوملابء ءاضقو ةعفتملل كلو ًاثبع ثديبلا

 ةبهوملا هلع تقرشاف نمو ف لاك ناوكلإؤ قل 1 روم.نسانلا هل ةيولللا

 هسفن تاذ ىش الو ةئيطألا كوش لصاتس هتعنب حورلا ناك ذا ةيناحوراا

 هباو رضملا مهاردلا قورولا © ضلاخلا .ن نملا ميصلا 69] 700 هفدلم 1١(
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  1 5لعملا هق روظب ل اها راض اك هنا نظف هلع هللا ل

 هللغ كاشفا ىلا ةهوملا ر لب نكلو 1 الا نم سفن ضلخلا ةنالا ىع

 نم 3 32008 هلاعفا ف اهارب هيدب نيب ةيوصنم هتئيطخ 1

 اوناك نذلا نيسدقلا تاولص ةنوعع ًارنلاو: كتل ةفرجلا ق3 كا

 الو ةغابز الب كلذ نم تفاكت ام م رط يف ىب ددسن َنآ ةلقسكلا 0
 - - ه_- -س

 تلتف الداع اب ارو ارهاط الق كيطعي نا حيسملا ىلا لهتا اناو . ءاطخ

 ١ ل نال ذا هنم ثج مت قا وعم ججاج وعا الث 5

 ١١ ةباغ نع ةديعبلا ةيهاولا نونظلا كلمع

 اذا ف ةاننالا تيكر تو ناو تا كيراو انهه نم ادبا اناف

 حضوا نا فلكتا مث ٠ ناسنالا حلت مزاول ياو هتفص امو ناسنالا

 تاهلا ىف حبسا دسجن ىلع ناسنالا سيك هبش نيل و حما ةمزاللا ةجامسلا

 يذلا هبشلا كل حضوا مث نيسدَملا نم دخا اهنسحتسا ال يتلا ا 2
 قعم ريئاو حيسللا عر وسل هون هنااا 0 نم ذخؤي نا ىبش

 نا 9 إ نا نيكو: ًناسنا'راض لالا لاق 0 دنت
 ةعببط لاق نا نسحنال فيكو . تابثلاو ةقيقْللا لاح ىف ناتعبط حيسملا
 مقل قمح يا ينو ساناا ضب ندحتس م ناسنالا "كادر هدفنا
 انأوق تررح اذا اهمهفت لوالاف لوالا ىتا كلذ عباوت عم معمار اذهنذلا
 هللا ةمعن اذه

 ةعيبط وهو دسجو سفن نم اكرم هنوك عم بيملا اهلا ناسنالا
 عم سال هنال تاثاو ةفقملا لاح ف سفن هل لاَ ال نا ىنذيف ةدحاو
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 د ال ةنااك ةحاب امنا لاق سمناا دخ نأ كلذو سمناا دح هيلع

 دل اقالخ :تناسنآلا كح قوت دقق .:تئام'قطان يح نا لا ناسنآلا

 ترق 4 كال جاك يفو.تبلا ريغو ثيلا يف راج امأ نسفتلا
 تدجو [.منه دحاو لك ىنعي 1 روث ىف تصخو ندملا فورح عيجج يف

 نم فري امناتشف ىلا 'ناسنالاو نمت َعلاَش ناكناو هلال ضيا ًافالخ
 ىلا اهباغ ليق اذا 6 نال ٠ اءنم دحاو لك ىلع هعقو دند مسالا اذه

 ةينالو يملا عئابطلا نم يتلا ةايملا اه وشد ال ءادرج ةيرع ةاح هب ىني اهنا

 7 ١١ ماهوال ةاكاشملا م والل عضوم اف سبل هناو اهدوجو ماه يف

 0 7 الو ىلورحلا ىهتشن ال اهنعيبط درجت لبق نم ذا اسببف رطخت نا

 ىلع ىلا لق اذا اماف. كلذنم ءىث ةناهم اهبمرب الو كلذ لجان ممل وهلا

 ةكيفم ةطواشل :ةبكل م هاج دن كك نال
 متاهبلا ةايةاك اذملا ةنالورهلا 1 ةنال وهلا ريغ ةايلطا نم

 مودت ع مادو ٠ اهعجزم اا ءاعو ةدالوتملا عئابطلا نع اهدوجو امنا يأ

 ىذالا لصي اهتازوا ردقت البو . اهنيعن ىوكي اهتسرات ةدئاون) 0

 ىنالو ا ملاعلا يف ةداضما 1 لواهملا ع ن امنا عم اهلا نازحالاو

 كالت مالوم ندي“ كابل" كيل "ناي الا واقدم طا سفنلاٌنطّتمو

 فرش ىلا لقت نيح نطفتو ةنادسملا ريغ ماهوالا نم هادبم افا

 . ةدالو.هلا روصلا هتلك اثم لوا ناف ناسالا قطنم'اماذ : توهأللا

 هلا مدا ناتلالا ؟يكفنما ؟ذاز اهي لييس عفر ىر ام ليث أ نمو

 ١ يبادسلا ري ى . 0-00 أ ليما ع قوذب نأ 5 ما قيطب الو رده اي
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 ىف هل دجوت ءاشا نم اماو هلعف راثا نم أما هباع ندتسا ايا هتححلو

 ىف ناسنالا, فرع دّمف ..داسجالا لاح فالخ ىلع همه وشن هنا وا داسجالا

 ىف اههبشا دق ناك ناو ٠ اهييو هنيب ام ناتشو سفنلا ريغ هنا هتالاح 13

 ءامسالا قافتا .لاج لع هدح ٍفورح ضع

 عقل سبل هنال ةَمَمْلاَو تاشاا هحو فاش دسح ناسلالل لاش الو

 وه امئا هتعبط ةصاخ لبق نم نر ان نفل نوال قس ا نفح نامألا للغ

 ريغ هنالف | ا | نا ولكل هبا وف ترس ينالك ريغ

 ةايح سبل نال . هضاعبا .عيمج ىنف هفطاو ىنملا ةوق ىف اماو . 0

 )0001 نبل دسملا ةاتيح .ىال ..ءاونس ناسنالا ,ةايحبو. زل

 نمو اهسنادسح بيكرت نمو عئابطلا عبرالا ىوق ميز نم الا اهتقلخو

 ممئابطلا هذهرداقتس ساو تّقو ثبح لاخلا نا ك!ذو.اهدادتما ردقت

 لف م اهضعب زرفاو دسملا لكاهضعبب معا ةفتخم الاعفا اهنم اه

 00 اثذ سادنملا اهو. بك رتلاو ميزت اذه لثم نمو هئاضعا ن

 ككاو 00 ل باكا دنع تلق اذاق ناسمالا اماف- مئاهب 0

 ليق اذا كلذك ٠ ةنال ويلا ريغ سفنلا ةاح اهطلاف + دق ةفا وم ةايح ىنعت امنا

 لك ىلع همقو يف مسالا اذهنم فرعي أم ناتشف ناسنالاو دسملا ىلع تيمل
 ا وتيم تولاوضيرع ملاذ تم هيلع لقراؤا دعا نأكل اقنع يعإو

 هل[: عبج قرفتو 0ىوتلل ذإ ىترهتم يذلا ) مجرما نمادنه نع هضاسا

 توم اماف ٠ هتايح يع نركب مم تلا هتسايرو هتباوث وا هتابج لك داسفو

 ضبقتأ هللا نم ةبانع امل نا كلذو ٠ دسألا سمنلا ةقرافم وه امناذ ناسالا



 لاا

 :- كرد ال دولا ةيلالا ةنكللا اضف لم كلذو ارب كاد ن1
 منا د ةملاخك ثاسنالا دلل قاع نا ا

 ضعب ناك ناو هلا روغ ف ةئطبو رهاظلا ما ااكلا مع نان الا الخ

 ظفللا قاشاب ندملا ىف .ج جرخت فورألا

 امهدحا دح هأ نسل هنال 2 نيو 0 ا 0 لاش الو

 لك لاذ ندخ [ءةصاوخ ةفضك ددنللاو سفتلل نرال اماكدح آلو

 1 ا ا 6 ناكل فاك. ناسا ذح فلاخنو ةحاص ب دحاو

 عضوم يف نانالل لاق ناك نا نكلو+ كسللا حو تسيتلا كلش ١

 لا ف ةالو ةعفللا لاس لعبرشلف ادسج وأ اسل هشالغأا 00
 هنال . لكشلا ةئاضوو ةريدلا ةعفر ةجو ىف نكلو اذه لاقت ديدحتلا

 ىف هاك4ر ل ويشاد ب نإ كي ْنسهنلا مزالي امأىللا هن ريس يف عقترا اد

 عم لخد هنا تواكيم وه مّ شل ةيمسل 4 لئا.ح تا ةداعف ةيلاشلا

 ىلا" ةيلقت ىف "طا" اذاو 6# م سراطن) اسقن اذكو ذك تواتلا 4
 املذاعو كاذطالا ةفاعم نه مدع هنال ىلوحلا يب ام هببعاو مثالا هبش

 11 هيءسل نا حا ةداع نم دئنيح اهف هن وهش بذششو املطل طشنل

 7 م سانا ءالؤه ين ىحور نكردال بوتكم وه 5 رارم

 1 3 از”ةسدقملا بكل ف مش 0 م ١ كر

 ةزيس .ىعا نيت ريسلا 0 باق نا ءطتسل ال هلال ٠ م

 نامز ينةئريح اف نوكي نا دحااولا نإفرأ عيطتسل الو. دسااو سس

 ١ ن5 ىذلا هحولا اذه ريغ لثم ىف ناكولو .٠ اين لاو ا اناحور دحاو
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 ًاميجإ باك اب. نمسا نإ مزال ناكادتل هيئزجت دحا مساب نابالا ىعس

 ناسنالا ىغمب دحا لاقت الو نيسدقلا دحا دنع طق دجو مل اذه كل

 ااا نع اا لاقت ال هنال ديدحتلاو ةَمْللا لاح ف 27

 سفن هنا لاق ا

 00 تلاونم شنط املاصتالا ننمتلا نا لوقت نا يرتج دحا الو

 0 وك لل شرع دق دل[ تفلت هل ايمتال دسسلا الو : ةنالك

 رخالا ضعبلل دح وه دح نيضعنأا نذه دج ال نوككي نا عاطتس الو

 ترث ءىث هنا فرعي هجو لك يف لاح لكى ع ناسالاف.ةَقيَقْللاَو دوجولاب

 00 انااا لو فجل الو' لعن قلل لاونج ع
 بكرتلا يف هضاعبا عابجا لبق نوكي الا ًاضيا ناسنالا مزاول نمو

 لبق نوكي بكرلانا لوقيف هفصي دحاسيلف : بكرلا لكل كلذ موزاك
 نم لضفا نوكي نا ناسنالا مزاي دقو . بكر اهنم ىتلا ءايشالا عامجا
 كم لك نال دزفملا دسلعا نمو ءادرألا سأفنلا نم لضفا يا هضاعبا

 هاضعب امهنال ناسالا نم صقتا دسملاو سفتلاف . هلجا نم هضاعا امنا

 هلحا نمو

 .دوجولاب ناتفلاخم نايداضم ناتفص هيلع لاق الا ناسنالا مزلي دقو

 دسج ريغو دسجو قااتاا ريغو قطانلاو تملا ريغو تمملا لثم ةّقيْقْللاَو

 هضاعباب سيل هنال هل نوكي ال اذهو كلذ لكاش امو ىر الو ىر هناو

 00 لاق الاةنامنالا مرا و

 سفن راص مل الو ان تراص سفن“هل



 لا

 سلا ينعا اع اع هن زج كراش دق نوكينا اضيا ناسنالا مزإ دقو

 يف لاَمَد نا ناسنالا ردش كلذلو . ملالاو ةذللا ىف :امستاوتس نزولا
 لام دقف لام ناج يا لا هنا .نامزو نامز يناذهت اراد

 ةنائسشلا ةاملا ىلا لام ناو ةنادسلل ةايللا لا لان

 ةعبط هل لاش نا نع سانلا "عب ندسحتسل م ناكن 1 حيسلاو

 دع سلو نسبا اوم نايشاللا نأ 5 حبوب تروهالا نما ةكرل هيجل

 هلا الو . ناسنا الو هلا ال ديدحتااو ةَقِيَمْللا هحو ىفهل لاش الا همزلب

 ديدحتاو ةقيقللا هجو يف هل لاق الا ن نا "5 ناسناو

 5 0 نال يف لدار دشحاإلاو ل

 نظاو . ىفاشاا ثحبلاب انحضواو اني م بكحرتلا نم هل راص

 اج البر اها لو ينل هلو الك دا قرف ىلع لاش نا دج جمس
 ةحرصم ةنلعم هفصت (ةكنع ةبسادتملا نرتكلا : درا و يع لاح ىف '

 هلا هنا ضنا لوقتو ٠ تابثااو ةعيبطلاب ناسنا هناو دلساو ةمييطلا يف هلا هنا
 هجولا اذه لثم ىلإ 07

 لاق الا ىنبخ دّقف ناسنالا لثم ةيكرم ةدحاو ةعيبط حيبسملا ناكنا مك
 ناسنالل الو ناسلا هلالل لاش الا ىنباب ال يار >الا ءزألا وه هئزج دحا

 ةدحاو ةعبط نات الاى أمه 1 كبت دسحلل الو دسح سمالل ل ااه هنأ امك هلا

 نعل ىف ا دال هير ركل قبلا بكر يفد فيش نفل
 . ةنااك ريغ ةتورم تسل اهنال كلذو دسملا دج اهل سبل اهنال هب اهلاصتا
 كرذك + ىبفنلا هلاصتال تورم ريغ انالكن يبل هبالادستسا نيف لاقل



 ا

 1 9 هليل ثنو قطعا ا ناسا هل اإل لاش نأ ىنذ ال

 لكك ةاط يل اعتنا نشا اذهنتو . ةملكلاب هلاصتا لجال ةلأث ناسنالا الو

 قلل ةريقؤل ايس نانلاندلاو اناتنلا ذاش هلالا ةيللا ثا لوقت دق اهلك

 دم طاشخناب كلذ ناكك ناو ئننلا 'تابثو ملا لاح ينو ًايرصاعو
 000 كلو كاران نأ لو كلذك ذه ناؤكي نا فاننا" هزات

 ل90 ناكلا *ةحلكلا اهف لاقت لاخلا كلت يف ناك ناو ةماكلاب هلاضتا

 هلا اذه لاش

 وللا نم ناتنألا) لكم ةكرم ةدحاو ةعيبظ عتيل "ناك نا ًاضياو

 مها نلت دننج الو "تذدتجت' سفن لاق أل امن لثم اهنسجيتم هلا لان نأ
 دتسحتم هلا هنا حيسسملا ىف ىزراصتاا لوق ساسا نا

 نأ تاوطانااو توهاللا نم ةدخاو ةعيلط حتما ناكنا ًاضياؤ
 0 1[ اا ركب نادت كنف انكلطاو ملا كن دخلو ةط ناننالا
 ' والا اكدت ناوكماانا ناطفاللا ]6 تنوساتاو طوهاللا قوش
 اهنللو ةعفلا

 عامجا لبق نوكي الا 0 زا دف كلذك اذه ناكناو

 عامجا نكاو ٠ ب (مكلاو نانشالل كلذ موزاك ب بكر رثاا يف هيئزح

 ظ 55 0 كا 7 ا تينا نكي | ريكرتلا"يفن تشمل "يانج

 روهدلا لبق بالا نم دلو حييسسملا نا سدقملا ةيقين عمو بتكلا عيمج

 ىري.ال امو هئم قرت أم الك بالا قاخ هب هناو . اهلك

 . ناسنالا لاضتا ريظن عيبسملا لاصتا نولءج نذلا نم دحا "نوفس الو



 | ١ ظ
 . حبسا وه هلالا ةءاكلا نا ل 5 ناب ةيكرم ةدحاو ةعبط هنا لاح ىف

 هضاعبا دحاوه بكرملا نالاق نا ىخبال سيل هنا تبثاف ثحبلا هردأب دقف

 ضاسالا دخال لاقل هناو هضاعبا دحا دح بكرللا نع عش ال هناو

 ءايشالا نوشوشد مهناف ىارلا اذه لها اماف . رخالا ضعبلا راض هنا

 ةدحاولا ةعيبطلا ةفصب نوادب مهلهج ىف مه ايو . امنوسبلبو امتوطلخو

 ةءاكلا ةفص ىلا مهمالك نوفرصي ذا حيسلا اهنا نولوق يتلا ةبكرما

 اوزوجم م م و لوالا رمالا ةفص ىلع نوميقم مهلا دعب نونظي ةدسجتلا

 10 ا الدو ات 0 مهتاغو مهلييس نع

 0 سدح الب ممم كلذ 0 مهنطيش ٌوسأ فاف ةلفغااو هيتاا لها

 منان و ما 1 لع

 توسانااو توهاللا نم 1 ةدحاو ةعبط حيبسلا ناك لا 5 و

 توهاللاىلا بش كلذ لاح ين سل ىذالاو عجولاو دج ولا ناخ
 توسانلا عم هقاذ هنا لاحيف نكلو ظفف توسان هند هك 0

 نا لولا ]ده ني نإ صروغالالا مزا هلك اذه . هيشحنو ه. ساو

 ىلع ءارتفالا دشاو لولا ًادزا كلذو .ناسنالا لثم ةدحاو ةعيبط تبتسم

 نم باصاو زءاو لجاو ًاقرش لكاو مفرا توقاللا نال ٠ توهاللا
 ةذلااو لالا لأ ناو ٠ عجو وا ملا وا ىذا وا 1 لصي نا

 رخآ برس

 نا. تاوإنلاو'تروهاللا نما ةدخاو ةميلط مطبسملا ناكنا ًاضياو
 حولا بالا لك اشد حيشلا نوكي الا ىئب دقق ةدخاو ةهدط ناطفالا

 راب
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 هتعيبط يف لك اش الو نارا فا المتر مدرع نيك الو ةعيبطلا يف

 يا ساناا نم دحاولا نا لوّميف دحا 0 نةمحن الذ . داسجالاو سفنالا

 كلو وهو هتءيبط يف سانلا عيبج سفنا لك اشن*دق مهنم دحاولا مونقالا

 اذكه سلف. نيفلتو شدوشد هيف لوقلا اذهناف هدسجيف ءاوس داسجالا

 ناالا|ر سفن نا لاش نا ىنش نكلو اهار#و ةماقتسالا نوناق يف لاق

 سانا'نم دحاولا دسج كلذكو . سانا عيج سفنا لكحاشت دحاولا
 ناسنالا سفن نا يرتع دحا سيل نا كلذو ٠ 0 عي ا

 ةليحا عم قفتم هدسحو.ةعيطلا ف نيالا عشا رباس عم ة ةمدتم دحاولا

 لك اشم هنا لاق ءالؤهل وك. ناسنالا 2 ةعيبطلا ىف ساناا رئاس

 سابقا لثم نم ناساالا دجو دق 0 ٠ ةعيطلا 2 دانح ذولا الا

 اش نالك اشد نائبش نال ٠ هدبسحو .ةسقنا ةعببطلا ىف لك اشد ليدعتااو

 هبحاص راص دق اهدحا وا هعم ةعيبطلا ىف ناقفتم ةلاح ال اه ةعيبطلا ىف رخا

 ىف هللا ءاش نا كلذ نيبنس 6 ةقيقلأ ا ا ا ا

 ةعببطلا يف لك اد سيل هنا 52 تبث دقق ةراسالا اماق اذهرانناتك

 هدسج راص هنا وا هسفن رأص هنا ناسنالل ل اق » سيلو . هل نو دش ال

 00 ةدحو/امنم.دحاو لك مسا ريصلا يف دافتسا هنا لاش ال هنا يا

 6 نياراوشس باعكا مهب د0 لثلا اذه بوددر ااطاب

 ا ]| ذل هيب نوطلاغا ةدحاولا ةعبطلا باكا, عيويلا ىلا لاري ال 0)

 فاللتخالاناو نةعببط حعسسملا ا: ول هفدا رم اما نو او ءاطسلا ىلع ام تو * اوك و

 اذاملف ظافلالا زواجتي ال فالّخالا اذه ناك ول هنا ىلع ٠ ريغ ال ظفللاب امهتب



 امقتااو كل 4 نم ةدحآو 2 حبسملا ناك نا ضيا

 38 رخا نوكي نا مزلي دف دسملاو سفناا نم ناسنالا نا اك

 انثا دب البو . سدعلا حودو ناالاو بالا ددع نع يا ثولاثاا ددع نع

 للسل ان ذل مدلل هذه نع أ : عميملا انوكذ يذلا ثولاثلل اندجس اذا

 نسل هءزج نا عسا و ولا ثحلاب الق نامشسا دقو ٠ هءزل نكلو دحسف هل

 نم دحاو وه يذلا لحي حيسملل اناو . هءزجت سل ةابا هناو هأبا وه

 دجسن انو محلوق ردي مهضعب ريغهنا فرعنو اهعامجاو نينثثالا ل

 دسإلاو ةماكلا عامجا نم بكر يذلاو نبالا ةماكلاو بالا يا عوار

 ناو - عوارب أث داع نمف حيسما مساب انيعالتك قفا ا سدعلا حورو

 ةسدعلا اوووي حيبسأاب دمعت مانا ثولاتلاب..ءالا_ دمع ل نزذ

 تدلو تناكح ناو ..تدلو املا سيلف عينا تلو تناكنأ مكرم

 رن ام" ى رت "لاق ارك ا انيافاع 3 يم ام نولمستنسساو*ةستكلا نا ني 00

 ةماعلا ةين وكسملا عماجلاو ينوديكلألا عمجلا ماكحال نوعضخي. ال اذاو سدقلا حورلا

 ةراملا هذه اولذرو اوضفرو ائدلا ىصتا نم هسنكحلا ةفقاسا اهف تءمت>ا ىتلا

 ذا هلال «ناعيبطحيسملا نا » ان وق ىوساواشملو « ةكرم ةذحاو “قط كلوا ,

 نا 'اهاف مف هملعتو هنسد خلا نماقلا ءىعدتبنا ان العلم هتسينك حم حملا ناك

 نار بجلال يبل يماينجبا وس نود ابعدتَقع ماضياو١ رتل مينا اال لإ ١

 تلعف 5 اهاوس نور اهتمسرو اهلامعتسا تدجوا ىتلا ظافلالا ضفرب وا اهضرتع

 د بالل يواسملا يا (0له95 1687 ةلغفل :لامعتسا همس ربي واقسلا عمجما ْق

 ليجنالا لوق تقق-وسوماذلا نم نييسويرالانم اهاوس ةملكلك اهضفرو رهوخلا

 اطوب لوزب الو ضرالاو هش لا



 كيان

 سلف دحللا تر اوءاص 5 ا ا 1 بر الل

 نا. اؤلاق اذا محلوق قدلي ةجاملا نم اذه لثم ريثكو . اوبلص حيا
 نم ناسسالا نا م توسانااو توهاللا نم ةبكرم ةدحاو ةعيبط حيسملا

 هيلع لاق وا كلذ همزلب نا حيسلل اشاحو ٠ هربا و سفنلا

 لاَ نا ىنذ هنا اومعزو مهو قع ظاخب اورتماو ءالؤه رحاشد ناف

 اوراصو مهئئاَق ن 0 خم ااودثكما هتف هضاشا ولج انك ايضا

 دف اذه اومدح نأ مهن ال ٠ مقتسم ريغ دعب مهوق ناكناو مهمآ نيفلاخم

 نو ورش هحو رك مهو ناةعبط حيسسملا نأ اولوش أ ةلاع الاب مهم زأ

 يعرك لاقو نيتعبط ن 0 57 حيسلا ل ل اين هنال .٠ لوملا اذه نم

 / اولوق نا لوقلا مهرطخا دف 1 مم ىتلا هضاعبأ وهن تكرملا نا

 دقف ققحنو كلذ ترث ناف.هاءزج انهو نكر انهنم- ناتعط حيستملا

 عارصلا م 1 اا م 16 توكنعلا تون ا يرمعل

 مي 0 مهنادعا كلم يف اوراص نا ىلا

 اناكلن هضاعبا وه بكرا نا لاق نا ىغبن .سيل هنا اومعز ناف

 ةدحاو ةعبط حيبسملا 1ع موق نم مهم زلت ام انكوا يتنا ةحامسأ هذه

 لختلو ٠ اناسلامو هلا كارو نال االاوذملا حسا نا لاش ال هنا مزال يا

 يهو اهدادرت لج ال يتأا ءارتفا ةئاتدملا شحاوفلا لا عا وتلا كن 3

 ةحح نوم وق نزلا دنعو ىراصتلا ع كنع اهنع دؤدصم ةفلا هك

 لمعلا نم ربغص رح ول و هأ ند لك دنع و ليخأ و ةعبط كل نا



 اولا شردق اوناكناو نيسدقلا هاا اذه ارق يذلا ملعلف نكلو

 نم , بكر هنا: لاح. يف هوبتشد ملف دسملاو سفناا لاصتاب حيسملا لاصتا

 نم ةدحاو ةعط ناسالا لثم ةكرم ةدحاو ةعبط توسانو توهال

 حضاو لوقت هنيننس رخا هحول كلذب هوهتش امنا نكلو . دسإلاو سفنلا

 مرت لب . دوجولا دحأ ىف ءايالا مالك لطبن نا ريغ نم هللا نذاب عساو

 ءارتفالاو ةقثاملا ةجامسلا يف عقن الو. انتمسف مزلن .امم رثك !ءابالا لوق

 حبسلا لاصتا نع لثلا اذه لقنن ال مب بل يذ ريغ لكل بجوتسلما

 ٠ هلك اشنو هيمثش امف هنين لب . ههشن ال اع ناش لاصتا نم هبش' اهف

 فدل جلب للك لك ناك ول هنال انس شو لاثمالا سومان يزمعل كلذف

 لاياشت الاب شما ونسأل“ نلكأن الل نين اك ىف هيشل ناك هب ةيشنلب ءىثلا

 اذه نن كلذلو .لاثمالا ةميرش نم فن اذهو . هنيب هل لثع ياللا وه
 انبر لع هانلق اذا ام لك ىلا دمعنف هزمتو .هبذهنو نادال نا لاخلا

 هنم راتخن مث هلؤرتو هلسننف اهانركد ىتلا ةجامسلا هذه هم بسلا عوس
 ل نا ىت ماو ةحامساا نم داو اهل ىلع ىلع تاؤخ اذا قا تاهل

 . دب الب حيسللا اهمزانف هتفص ىلع درّمْلا لخد حيسملا ىلع انتقجاؤكت

 حيسللا 8 انمار انتوا اذا هللا ةنوعت هلعفن اذهو

 انلض اذه لكاالو حملا يف اناوق اذكه سيل بيبحاي نحن اننا

 ةجامسلا هذه لكن وكت ىتح قطنملا لاح نم انطقس الو قإلا ليبس نع
 عبس امل لوقلا ةارجبو حرم حااصفالا نال امل عبت وه .امو انآر نم

 دحا هلالا .ةماكلا وه حيبيملا نا لوقت. انكجلو .ةراسحو .ءافنح كلذ
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 ىر الك نلخ هب يذلا روهدلا لبق بالا نم دولوملا سودا ثولانلا

 بتكلا لوقت م هنيع ةروصو بالا دحم وص وهو ىرب ال ام لهو
 نم نذلا راربالا ءابالا لكو رّبطملا ةيقين عم حرصو رك" مو ةبذهملا

 لوقتنو .ةيملالا ىتكلا روغىف نطفتتلاو هّقمتلا نم اونغتسا طياقرابلا رون

 . ًاناسنا اهنم داوف مكرم ةافطصللا ءارذعاا نم دس هلالا ةءلكلا هذه نا

 اماف . انوقنو اه ذركل هلالا ةدلاو ةيقثاا كلذ لجا نم ةصلاخلا ءارذعلاف

 ريبدت لاح ىلا طبه ًاثيدح هلا هب ىتمن امتار انا دست ةملكلا> ل _.ااانلوق

 الانا راص هنا ًاضيا, كرت نحنو ٠ اناا اكتم ةيايلا لم عضاوتلا

 دسسللا فاحتلا هب ىنمن سيل هدسجن نا كاذب .حضون ىتح ةملكلا اذه

 لك نم مفرا وه يذل دايحالاو قالا: لالصالا نكلوبناد» هقازقلالا

 راصو ناسنالا ىنعا آ لصتا يذلا لمج دق هنا ىّتح داحناو لاصتا
 هجو ىف سبل كلذ ناك ناو ناساالاب دحنا يذلا هلالا ينعا انامل“ رع
 دحاو

 0001 لب طل انا "يرن الق ًاناسنا راس ةملكلا نإ انقباذا نحنو

 8 هياكل نان لوف اكل. هل لزب ملامم ايش هنع قت اننا وا 0

 ةمضملاب اال نانا راسا ةفيقللاب لماكه لا هنا ىلع قب يا لذ 20

 نيمسالا الكهيلع لاق دقو قح ناسناو قح هلا هدسجت دعب ن 'الا وهو

 ٠ كلذ مامن ناسلا دحو هلا دح ةماكلا يا هل هنا لوقتو. ةّميقْللا لاح ىف

 ناتعيبطلا يا ديدحتلا هجو لع ناتعيط هاطخم دعب هل لوقت اذه لجا 57

 دقو . تابثااو ةقيقملا يف. امهنم دحاو لك مسا هيلع عبو هيلع نالاقت
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 ىلا تابو دلو ةعسطلا ٍ نح نالطلاو 20 هلا هنع لاَ ةملكلا راض

 ةقرفلا ةهجىلم برم نم يذلا دسملاو هلالا ةماكلا امن اّنثالسيلو

 نم ةكرم ةدحاو ةعبط لوقت الانال الو ناتعبط هل لوقن قازتلالاو

 لو دل ان قف نألا و يناسألا دعا ركام سورروس ( لو م نيتعشل

 ناسنالا داكتاه.ثن ىتاا ةيكرا ةدحاؤلا ةعيبطاا داحنانال 20

 نينو جس اذه سبلو. حيسملا ىلع تليق نا ةريثك ةجامس هولتن دق

 لما فالطالاو ل اضتالا نما 'نوك؟لمظ 1 مااا

 يىرمعل اذهف م اذه ا كلذ اذه نوكي نا نم صلخاو ضحناو

 .ةدحاو ةعببط اهداحتا نم نوكيف اعمتجا نيتيشنم ضحباو صلخاو حصا

 ةفيط "افانجو »1 ةعنبص ىف اوعءتجا اذاهريماسملاو داوغألا قر دق

 الدال *.ةترزانط ”ارثماتلا نأ لاقت الل تانبلا«ةيواسا 0

 كلذك. ةدحاو ةعيبط اءماكنم يذلا بابا ناكناو ريماسم داوعالا

 لفساوقوف هب نوت ايو سوربوس ةباصع هددرتيذلا ناسنالا نا تلق نا

 دق م مسا ١ لاصتا لثع هيف يذلاوحتااو ةوللا نوفرصب مهو مهم لك

 ُُق افاوت دسطلاو نعال 5 كلئاؤرادلدك" ف 06000 نا .كلاناذ انك

 سآناا نا لوقت انساف ةدحاو ةامح اهنم راص دق ناك ناو .هداحاو هلاضتا

 قرئلاعبا راص هنا ةءاكلا ىلع لوقت مسد الو كش لا

 8 ادور الخلا /وانيركاكت اهتراسنالا ىلع لوقت م ىنملا تاو ديدختلا لاح

 سانا ضع لهل :ايلكو“ الو مالكلا ددر' دمف . ىعملا كلذ ف سل

 اذن كول لغز قالا يتم ؛ءارجباو:ةيلرلغ" ةفاكل: ناذكللللا 0 71 م راد



 انا الا لوو. هتيدبا يف 1 3 مل هناو ًاناسنا راص مدح هلا

 ديرت هنيعب ةماكلاف دسحل هنا انلق اذا يا ديدحتاا هجو ىف 3 هللا

 . راندا نم صقتناب بدل هنماع لك انهي يا توسانلا ةعيمج هل ناو

 لاقب ال ىنييا نافئاخم ال ادع يسع اد ل للا هعالب دق كلذإف

 الكل كلذ ناس دارب لبنا دب الب لاق هنال ةدسحتم ةدحاو ةعببط

 ةعيبط انلق ول انال . هب قازتلالاو دسألا قاحتلا انلق م دسحتاا نا نظب

 هنا هب ىنعت اما انا د انلوق نا فرعي نبا نم ةدسحتملا ةملكاا ةدحاو

 000 1 هديت دسب ناتميط ةملكللا نا ةدايز: لق مل ول ام راص
 هنيع, ناسا

 ناتعيبط د,دحتااو ةقيشلاو دوجولا ايف هياكل لع لوقت نحف

 نيتعيبطلل ءىش لك عم 7 اح 1 0 5 :ار الوق هيلع امو تو امهم هفصن

 7 كلذ 3

 )00 اء ولالا دج هيطينو_ناهنا هناو هلا من ةملكلل لوقت

 تام قطان يح هنا يا ناسالا دحو حورلاو بالل هيطعن امم صقتاب

 )000 لقت يا ةةتطاوئدوجتولا ىف ًاميج ةداضلا:تاغصلا هيلع ف ل

 . تيم ريغو ىرب ال هناو ىر هناو ىمرو يدباو قولو ن اخ ةماكلا

 لك اك كد كل 5 5 طيسو -- د ريغو ثسمو

 لاخ يف ةعيفر اان كلذ نم همصنت اماو ةماكلا هب كطلضتا لق : ةدابنإلا نم اذه

 اذه هل اما هلا هنا | * فرع نحنو . ناسنا راض“ ةنازل رخالاب هفصنو هلا.هلا

 ااا نك بالام دا يقاملاو ءاهدجتو اهضمسو اهف رسل لح لع هتعبط نم
 بباب يل ل يي ياا بخ ب ب



 اا

 هدر لاح لع هتسيبط نبق نم هل كلذ نسلق نانا, ةيلكلا نول ١
 قوف وه يذلا تاثاا ىلا لاصتالا نم كلذ هل نكلو اهضحو اهفرضو
 ناو هدو جت ررابوظ معو قاتعتلمفل لاق و. بسب كلذلو ٠ لاصتا ل اك

 هناق. :ىرخدلالا ةعيبظلا افاق ادا ةئاكدللا ل لزت ل ةدحاولا ةعيبطلا 00

 لوقت نحنو . انصالخ لجا نم يذلا ريبدتلا ىضق ثيح اثيدح اهريِص
 دق هلكو تيمريغ هلكو تيم هلكه ناو هلكناسنا هناو هلكفلا هنا هنيعب ةملكلل

 هيلع هلوقت كلذ لكاش امو بيصا .هنوكحو , بصي مل هلكو بيدعا

 رخآ عون يف نكلو بصي مل هنا هيلع لوقت يذلا عونا ىلع سيل

 زقكداو :دجاوريسعح ىنءاعالا لالا سمو تك امو ا
 : دحاو ناسلا_ىب دسإلاو سفنلا لاصتا نم

 0 ةنويعمللا نع ةكارم مدحلاو هج داس ختم[ اه نا اماف

 | فن ادق ليلو سفنلا نم ةيك لم ةدحاو ةعببط نانالا لاق 5

 ةتفايدماو قطنلا.ة ةعيرد5 نم

 للي تتاريخت بم الايبنا هللا راسمتك نا ست وا نيا
 انامل هيع ارب لع :ناينلا ما هلالا ةملكلا ىلع يرحب فيكو هلا هنا

 دقق ىننالا لقعلا نم عفرا ديبصيللا لاح" نلك نوراتافا مصو

 وه امنا نا ناسالا نا ةيهلالا ةمعناا نم اندقتسا م لثما ةوج ىلع لوقت

 دقو ناسنالا بكر اهنم ىتلا ضاعبالاب ةيسنالا لاعفالا .عيج لعف يذلا

 لمعلابو سفنلاب لامكلا لك يسالا ب 0 ةسدنه ىلع هذ كتاصنا

 سفتااو.لقماا ىنما. ضامبالا هذه هيلا هلال ةيلكلا نلف ٠  ٍليبِللاِ



 ةماكلا هب لعفو هلام ةباكو هتئيت ينال تيكرتلا سادنه ىلع دسلاو

 للا انا راطادلاا ةللقمل نان دف سلط اهتم رع ةلنالا*لاففألا
 لعفلا انا لاق" امتاو ةكرطاب ء يدابل ىلا لما بش امثا هنا هنال ةعيبطلاو

 اقف طل هنااا (ةدلجلا ةناؤلا ب لردقا» ىثنب هلمف ناك ناو ةكرطلاب ءيدابلل
 501 فارما لدالا “:لنكرتلا' كلذب ع ةلينالا ةتطلا لاف ادي اذنأو

 هب لعش 58 1١ ِ ةيسلالا لامفالا 0 نك هب لصتاو هيلا

 لاقي دق كلذلجا نم٠ هلمعتسو هب لعشو هكرح انا ناكل دجال اعل

 هد اقناع ناح ناو كالذل لئلا ىلأ دقو ٠ سلا را هنأ ةنلك

 اا نه هع خش ةاك اشم دشا هل 1 و رمالا ةّميَمح ىف ىراجن ال

 اللف ًاهار هنع لوز الف ةووصو مهو تقوىلع هفقونو لقعلا معدن امكأ

 ( ١١ حا ) هتايح تناوك مدلا نم يي ىلا فشلا نا ةوقنو :٠ فص ام

 ىنعا ةنهنط «ثاكرح عج ةعاطتساو ةدعو دوحو هف تاتكلا ا لوَش م

 لصتم هنالو . هلق نوكي تصعلاف اذه نم هف اءاكو . طاسناو ضابقتا

 | ١ ا ءدو هتعاطتسا ذهاب ىذلا وهتؤا هب لمس ىذذلا وه. لّقعلاق -نقعلاب
 يفو ءاش ىتمو ءاش امفو ءاش م اهلمعتسيف اهندعمو اهتازخ دسألا ىلا

 0000 ار ادعمو ةنازفلا وه ناتحللا نا" لثملا !ىف«كلاومك ءاشد ىلا. لالا

 ددلا هيا يرجن دقو فورملا فالتخا لاقت عيمج ةعاطتسا هيفو مالكلا

 باقتن نأ عيطتسف 0 قاع د نم بصعلا ىف ةوقلاو

 ىلع ناسللا هب 4 2 وهو اسضخ 2 ىباسفتاا حورلا لع ضاق لقعلاف

 ناسالاب تاكشلا لاق اعرو تالا لاق امبرو ٠ هنثاشمو هتدارا 2



 "ا

 ناكنا مومذملا وهو اليجم الكلا ناكنا ناسالا قطن امف دو.حناوهلقعااو
 فرص لاح ىلع لقعا وه سب تاكرللا لصا نا عم ليمج ري مالكلا

 را:ىخرتسا# اذا نقملا'نا:كلذ ةمالغو . ناس هنكلو هور 11

 را مدع أ 4 كاذ دنعو 7 لو نابسلا باذن ا لرد

 ةعبرش ريذ ىلع ةرباع )١( ةذبذم دادس ريغ ىلع نوكت هتاكرح نال لقعلا

 لمسي هلالا ةءاكلا ناكلتلا يف اذكه . مئاهيلا تاكره نكلو ركفلا لمع
 سادنه لاح ىف ضعبب اهشعب ةلصتملا دسإلاو سفنااو لقعلاب يا توسانلاب

 ,اكةعيبك دسللاو سفنلاو لّقملا عيج نالو . ىننالا 53 0000

 ةقيلللا هديب لُممَو لمف ملالا ةنلكلا'ناكاةيعابظلا اشو الا
 ااسنا راص هنا لاقت كلذلو ٠ هل كلذب ًاقورعم كش الب اناث العف ةيسنالا
 يرجم م ةيشالا ةعيبطلا هذه دح عيج ةماكلا ىلع يا هيلع يرجو

 اثدحا ىلع

 0 ا 1 مل ةماكلا نا الا

 لاش ببساا اذهل انم 0 لك نا م "توساتلاو'تاوهاللا نك

 قدا نيدألا كنك رتلا عيجج هل نال توسانلا نم مونقا يا هجوو نيع هل

 و ىلع ةيموتقا هب لمعتو لعفلاو 'تاكرللاو 'ىوقلا ميت ندعم وه
 دحاو لك يف يذلا ىوقلاو تاكرملا لصا اما . كلذ لجا نم هتثيشم

 يتلا تاكركلا اماف '. سانلا لكل ئعابط هناف بيكحرتلا ضاعبا نم

 ةدورتم ةزهم يا ةطذم ()
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 الاهل قاب يبت شو اوسشم ديا ماو “تقوم او ابطل لمقلاب: قدبت

 عبج هلالا ةماكتل ناك لاملا هذه نم صقتا ىنع سيلو ٠ مونقالل اهناف

 كباكزملا ل ندعمو ةنازخ وه يذلا هسادنه عيمج ىمنالا بنك رتلا

 ىتلا لامفالا كلذلف . درر. م هلممتس ناك يذلا وه ةماكلاو . ةيسنالا

 ىننالا بكرتلا ىف تناك تلا :ىوقلا نا.ىرت الو ةملكلل ىم هنم “تدب

 ذل كلذ ىر, دق ناك ناو 9 كردملاو ريدملا ناك وه ةءلكلا نال تلطب

 انل ىنينو حلصي اكو ةيعابطلا تاكرللا لصا دوجوب لب ال( نيبيلتواملا)
 الكلاب نلشتا يذلا ىنالا اكيكوتلا كلذا يف ناكحا ىذثلا نم ًاعانط

- 
٠. 

 شالا, سلكدتلا ةئره ١ تاط نا اهنال ٠ السار انستمنا ةدلكلا نحت

 آان قا رهنالا واس مول هنا اك ةنلنا ةعيلظاة وها! رسلف“ هتعاطتساو
 ران تسيل تناك

 ءىّربننا انمزاف توساناا ىف ةدوجوم لعفااو ىوقلا ةعاطتسا نالو

 ازا اقلالا وتتم, نا لاومت_دقرانكلو « ةبنالا لايفالات نم.هلالا: ةملكلا

 ىلع اهأدبمو لخاد نم ناك يذلا اهكرحتو جراما رهاظلا اهمامتو ةيسنالا
 توسانلل ناك ام لكس رئدملا ناك هنال .هلو ةءلكلا نم وهف ناك لاح يا

 )000 لقوالا كلذ نوكي ناك انمو . ناثاساآو اهل كرخلاو.فارضلإو
 ,نرم هل هقلخ يذلا دسملا يف ةيعابطلا هتعاطتسا ميج هل ّدعاو امو

 ةئيهو ةعاطتسا ةوق توسانا ف نكي مل هنا انمعز نا ابنثال ٠ ءارذملا

 الك راصو . مصا ءاعوو ءاسرخ ةادا توسانلا انريص دّقف لاعفالا ةّميلخو

 ىبنالا لمفال نكي ملاهنال الايخ ةيسنالا لامفالا نم هلالا ةملكلا لمف
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 وسع

 :اناسنا :ناصإةلاب ..ئا:ةملكلا ةذسحت نفكلا رخراذهو ل ةيعاط +

 "-- دحا نم ًاهيشو الثم !هناببو ةماكلا لعف حاضيال انب ذخنكاو
 اكلا مث هب باقتم ادق ٠ ءانا وه ناسللا نا . اهانركذ ىتلا ةيسنالا

 ةلفا ردع الكل ًامخر 1 اا وخبز 5 هتعيبط يف نيك بأ ىنيل دق اذهو

 لقعا كرر 001 99 5 6 دع نوكي نسي تامل 27

 نم: ًاضيا هل. :نوكبصي !نإ .:ىغيضوا» هيلقت يف. ارئاطلا قالا نيل

 لاوطي.الو اريثك نانبسالا نع .اجيراخ زويئاالبكلةةماماع ضل لا
 هيف هيلا عرسن غامدلاب لصتم بصع هيف نوكي نا ىنيد دقو.رصق الو

 م هيف بون ال امم هعباوت رم كلذ ريغ 2 يناسفتاا حورلا

 تناك لاقت ةاننأر اذا ناسللا نا نولوق ١ ءامكحملا اما انوربخاف

 هلالا ةملكلا ناك امو هبلقت مث ام ىتلا ةيعابطلا ةعرملا ةوهلاو ةعاطتسالا

 كرحي هبو ىناسفتلا حورلا لصا ىف عاتق 222007 ضباقلا لقعلاب هكرح

 يتتا ةعاطلا ةئحلا هذه هف نك مل هنا ملق نافااو الل ما ءاضعالا عيمج

 ءاسرخ ةادا هوعريص دقف ةعاطتسالا هل نا فرعب اهنمو هبلقش مث اهم

 وه يذلاو ٠ ناسالا ةقيفح هل سلو طّقف ناسالا دق هل امنا هوفتلعجو

 يف هدا الت طيرك ةيتيجلب ىمس نا هل نش سالف كلذك

 ةيءابطلا ةقيمللا نم دع وهو رجح نم ناسفالا ةرشن ىف تحن ساسح

 دق هنا ةعزع مثررقا دقف ةعاطتسالا هذه هل تناكدق اهنا ملق ناو

 هب لمفلا اذه لعفن يذلا وه ةماكلا فراك انا ىعابط لعف هل ناك

 ًادهم ارضاح ىا ادت 09



 دق هنا عم اهلزءدو .اهداحو 00 ةيسنالا ةعبرظلل لعفلا سدلو

 هفصنس يذلا ليما هجولا يف لمفت تناك اهنا ةيسنالا ةعيبطلا لع لاق

 اهل قّمحن نكاو . اها رمل امونقا المف امل زرفن شيل نحنو ٠ هللا ءاش نا

 ٠ اهرثديو اهكرحن ةملكلا ناك ثيح اهّس وينك فكرا كت : 1 اهنا

 رخال سلو امملوقن ملكا نكلو نييعابط نيلعف لوقت وحنلا اذه فو
 00 29 . ةيوهالل لمي ناكافعذلا وه ةملكلا تنال. + نيثثال ولأ رخآو
 وأ ةقلخلاب وا هل ناك يذلا ىسنالا سيكرتلاب يا هتوسان ةعببطب لمع ناك

 ةعطلا ةقيقح لئاقلا أن نكلاو . لوق نا ناسالا ءاش فيك

 لعش نوكت الاو سلا مونقا يا هتدح ىلع اهنم هجو تابث ريغ نم ةيسنالا

 | لآل/ اذكع لاوس "يذلا دارا ذقيم نق نقاوباهذانخ ىلغ
 ناسحتتساك ؛رظنلا فطلاب ءايشالا ىف .رظنن انكلو ءاممالا يف انرجاشُم

 219 طحنا و نطماخا ؤهنألا مالا لانستالا! اذه !ةعنابلو را قلل

 اق رالإللا ثرلك تلا لمن ةملككلا ناكهنالثو . داو نمنلا :لاتصتا نم

 نكأ حول كاذ ريغ نوكي ناكوتح توسان كلذ ىلع ماكل كيه الة زف
 ' اطال للملا كيوللاتلا: نا:كاوتت كل ذك ًاموتيشلم ةناملكلا سفنلا ىلا

 يذلا نا ف لب طتف هتاكرح هربددتو هل توهاللا ةسايس لاح نقلا لدببل

 )00 انهتيتك (لابثتألا/ناكلب توسانلا+ ىلا-ةلضوف- نزلا تلؤيفالل

 ةعيبطلا ةعفرك اذه نم حا كلذو ناك هلك اذهو ٠ دسحلل سفنلل ىذلا

 سيلو .هب مذو نرق اذا ءىث لك .ىطغت هناو سفنلا ةعيبط نع ةيملالا

 نعذب ءىث: لكن كلو ةلادلاو فاصتلاو حرلا ةهج ىلع هيرق رطخم ةكرح



 / ١1
 00 0 ا

 اماو . كرحت نا رده وسل هنأ نود نمو ردّش ال اوده أداه اراق هل

 هتدكح اذه وهف توساناا ىلع توهاللا نت م يرجي ناكيذلا « ثلا

 يثغ دق رش ال: حرفو .ةفآ نم لد .الثل لما! لع تضيفا ةيملالا
 ادبو مكاو : صالألا ةدارابو مفحتيال ريددل كمعب ىذلا هله ١

 ضئافاا دولا لاو بيجاعالاو ةوّقلا 12 نيدمزالا

 دمعنل نكلو محقتتااو طيرفتلا لاح يف سيل توما ىلع ل 5

 لدعلا لك ماتو هساملاو صالملا

 لاصتا توسانااو توهاللا لاصتا هبثد هنا لوقت هجولا اذه ىنف

 ةعبط توسانااو توهاللا نم نوكيو ريصي نا ىف سلو دسإاو سفن

 قيمنا |! قمر ةييدا ونة هيلع تدع و :ةيررإص 32 ل الاكح ماو

 ةحامس هعبت لوقلا اذه نال .هضاعبا دحا وه سيل يذلا ناسالل دسجلاو

 ناعإ ف 5 لعفلا لاح ىف هنالو .ةرم ريغ اًندو انك وا دق ام ةريثك

 هب صتخا و هذخلاو هل دسملا عنص امنا كلذف هلالا دست هنا لاه رييغتلا

 هبشتملا سدقلا حور هيف خسارلا نيسدقلا ءابالا لّمع دارا ثيحو

 نكع ا ع ةقلسحال ولثع نا الع يوتحلاو اهب ةلمملاو ةيحلالا ةمح رلاب

 تاابو اق ىتاا ءايشالا نم هنود وه اع .نوتكلا اعلا اذه نم فرعي 34

 اذه يا لل اذه اولصف نا اوسقلاف ناز نم مفرا هنال ًاطاطخنا

 ناب هنم وهو ءىثاا ىلا فاض يذلا نم ةفاضالا هذهو صاصتخالا

 لثم كلذ نم ىرب ام قيمحتل ةاك اشم دشا ءىث مهل نكي ملو . جورفم

 يف نكلو ٠ انركذ دق اك ههبثن ءىث لكيف سبل هلا عم . دسملاو سفن
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 ءاحنالا كام لضفاو مقرا هنا عن الق اهانمسرو اهاند . دق ا هوجو

 اهاصتم دسملا, ناك ناو سنا 5 دعا و نشفتلا'نلاظتا قال“ ةلك انثملا

 رهاظلاو يدابلا اهنم زرابلاو هلاعفا ئبتنم ىلع الا ناطلس هيف امل لف

 ربصو ةليحن ديع نم هن اساو هللغ هلق ءىث هف جات الما ؟كودانب هنأوا

 ناكفنا لوقت اتنسل ان ال." ناك انه قوفق تّوساتلا نع تّوهاللااماف

 0 2 انهزاف الو 'ةلودفلا» دةلعابطلا تاكرلبا لكوأ“ اتيملاهثلا جاتم

 حلصي هنا ملعب ناك يذلا ياو و كتانلبلا مق هرعت نا ذي قسوهالالا

 انصالخ ريبدتل

 0 اةلكقاو كامللا» ىلا بح رقانا "ضيبشذاوا كفا ًانساو

 لاو رد الالك كلذ؟لخا نم ::هتاوق (متوق"قؤفت مطقتت ةباغو ىيش

 ناكاذا ةرض نم 5و ال عضوم نم 5 نطل! ثناكرح ادع نا

 كلو اذا تفزمضلا "نك 1)اكككاكزللا الت قم :نذفنلا نمهقتب دف كلذ

 ةدش نم امدارا فلاخم ام ىلا تقبس ارو . هب حمجف بعصلا يهل

 ىلافرصنبو لضتف (:) زومارلا اهلع موق ةنينسك هجاوما يرج ةروعو
 اورفطو اوخجلا نيذلا كلذ لخا نم . اهربدم نم دمع ريب عضوم لك

 0 و . ةككحألا ةنطف فطلب منا ديم يا مهيلح ىف اورج امتا ربلا ىف

 بأ ريف لهتعلا مق ىوش يَ ةدل ةرار> ذارباو دامخال نولاتح ” مهنا

 نمش املا او طعن نا نوضخ رب نوسدقلا نكي ملو.ةردقب هشر ء ىلع

 ٠ حورلاب ةفانكلاو ةنازرلاو ةلغلا مهلوقعل تناكدقؤ . هرياظن وا هتقفاوم

 رخلا يأ زوما رلا 0(



 اه ك < 5 33 سدي © 2 نما عملكم,

 م / 252 0 5 ف 2 : 23 - /!+ ه4 ”>دج < معه

 نتكلا هن تدهش ا ناعالا ةيلع ٌتِحو تقف لمعت هرباذن د ةناعا ْ ارنا

 ب الا نا لوش نا همزاو ٠ هللا نم اهنا "تنل ىذ لكل ناتسا دق قا

 1 "نسل هنا ايزل“ دق ان1517.“ هاب قوقل حوارا ناؤ هلا نئالا ناو هلا

 سانا ىلا مدقتت اياك تتكلا لب . نانللا هنف دع مضتوم نتكلا

 لمعاا لها دنع كلذ رقت ةيافك هذه تناكو .٠ 51 71 اللا اولوش

 َحوّرلاَو هلازنالاو هلا بالا ن | مملوق 2 ىراضناا ةقفاومولا مهاذدتجاو

 5 دق ا« ائهلع دق نكلو دحاو هلا حورلاو نءالاو بالا ناو هلا

 . ناعالا“ وبلا همظحيف' هلاق نش نا"للقغ قيام ةدلدو ركن نا
 لعارمالا "نان لقعاا* علب نم كالاذكا ناك نم عانقا موزن كلذ لجا نم

 نا ىنبذ شيل سدقاا حورلاو نيالاو بالا نا نم ى رامضالك وش |

 لما 41 ةلزن عالا ىمعملا مبنم دحاو لك ناو. ةنللا ةثالث اودع

 ةعيفك قللا ند يه ىتا ةينارصنلا لاطا ىلاكلذ اهراكتال 3 وةع ةراسح

 اًراظن رومالا يف رظن اذا لقعاا هيلع دهشنو . ءايننالا ةداوشو بيجاعالا

 الفرم واسال را ا
 د ع

 هروجولا' لع ةلياد ءامسا ءامسالا نم. نا كزاصتا' لوق ركتما ابما لع

 كلودك وه ةعيبطلا ىلع ليادلا مس الاف: عئابطلا ىلع ةليلد ءامسا اهنمو

 ساونو سراوب كل وة كوه جول يذلا م 5 روثو سارفونانسلا

 سالف ةدحاو ةعيبط ا لاكالعاز ذقن ىا/راكترابلا ذا: رمال 0
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 , انحوبو بومعيو سرطب دعت تدرا اذا : كلذ فيكو ٠ ةفلتخم عئابط

 مقتل سيلف ٠ ناسنالا مهتعيبطو ةدحاو ةعيبط ام ةثدلت هاوجو عال ءهو

 ىبانا ةثالن لوقتف ءالؤه ةعببط وه يذلا ناسنالا لع ددعلا مقوت نا

 ةفئتخم مئابط اهلع ليلد نإبمالا مد | ىت | ةدحاولا مهم ءبط تلعج دمف الاو

 امل هوحو ةثالب سدعاا حورلاو نبالاو بالا 0 لها ىف تمقوو

 ىلع ددعلا مقوت نأ جولد س لف مهددع اذان. هلا يش 0 ةدحاو ةعبط

 يتلا ةدحاولا هلم تاعج دف الاو ةعيبطلا مم ا وه يذلا هلآلا مسا

 5 ءاطخ تالمإو 3 ةفانع عئابط اهلع ل |!لد هلالا مد ل

 نايألا لع عقب ايت نا ىنبت امنا هنا دحاو 37 دق ددعلا ًاضياو

 ناسلا سرطب نا مل نا كل يدلي هناف . ا بومعنو سرطب ددت ذا

 ']] نايل نكلو ناسشلار بوتس ناو سرط؛ وه ناسنالا شيل نكلو

 ناك اذاف . انحوو وه سيل ناسالاو ناسنا انحون ناو . بوعي وه

 ترددع اذا: كل ىنيل هناف انحو الو بومعب الو نئارطت الا/ ربل نانضشاالا

 ىدانا ةثالاب ا ناشاالا ىعع ددعلا مقوت اللا انحوبو بوقعيو سرطب

 3 بالا نا عا كلذك ٠ دودعلا ريغ لع ددعلاتمقوا دف الاو

 الأ م ل لالا نكاو هلا ناالاو. بالا وه هلالا سل

 حورلاوه سبل هلالا نكل هلا حورلاو ٠ نبالا وه سيل ( ةعيبطلا ىعليلد
 ددعلا مقوت نا كل ىنيت سيلفسدقلا حورلاو نبالاو بالا تددع اذاف

 ..دودعملا ريغ ىلع ددءلا تفقوا دّتف الاو ةحلا ةنالب لوقتف هلالا ميسا ىلع

 يتطنم مسا وه هجولا نال ا دحاو املا هوجو ةثالث ددمت نا ند نكلو



 ؟ج

 لعونبالا ىلعو بالا ىلعهجولا مسا عش لب مهنم دحاول الو تباثب سلو

 نم كلذ ريغو ناوّطلاوسانااو ةكئالمللا نم دحاو لكرعو سدقلا حورلا

 مقتسلال هنال ددعلاهيلع ن 17 قطنلا مسالا لخد امئاو. تالصفنلا ريغلا

 قحلب اليكل امل تانلا مهنعيبط ؛ هب ةامسلا ماعلا مومسا ىلع نوكي نا ددعلل

 ددعلا نوكينا ميقتسس الو . انركذ دق امةفلتخم عئابط نوكت نا كلذ نم

 دحاو لكددعلا لعجم اليكل قطنلا ريذ صاخلا مهنم دحاو لكمسا ىلع

 بوةعيو سرطب ةثالي انوه تاق اذا + كلذ فيكو ٠ موك نيدودعملا نم

 ءاهننلا ىف نا تلق. نا .كلذك مهثالل مهنم دحاو لك تريص دقف اندوو

 نك منال مهنم دحاو الك تودع انف يزعل حورو ناو با ةثالن

 لك ىلع عقاولا ىتاعنأا مسالا ىلع ددعلا ن وكب نا.رصالا رطشل كلذ ليل

 هوجو ةثالب انحوو بوقميو سرطب نا لوّدنَف هجو وه يذلا مهنم دحاو

 نبالاو بالا نا عم رثكي الو زشتن ال هتدح نع قرب, ناآلا مداو

 يف نوها:# وا عضولا يف نوقرتف ةثالث ساناك اوسيل سدقلا حورلاو

 لاملا ين واه.ثلا ىف وا ةروصلا

 كلذ دحاو منا لايف ءاشالا هذه ىف نوقفت افك نا ناط رتل ١

 نودع ءاشالا هذه ف نوفل ندلاو .ابنم هف نوةفس يذلا ى ل

 ىف ,تناو .٠ ابف انةفثأ اذا دحاو ةروصلا ىف تناوانا كارت

 تناوراانإ ام وشو دحلو لالا رزه ىف تناو اناو.. دحاو ةداذألا

 أمو . دحاوب ةدارالا يف تناو انا امو ٠ اب انفلتخا اذا دحاون ةروصلاب

 دق ساالاف ٠ كلذ لكاش امو ٠ دحا وب لاملا هذه يف تناو انا امو



 ا

 أاهعاعشو سمشلا كا لوش هلوؤ2 قداضص“ كلااو سانلل ءى ذل نيمشلا

 كيد كاحاشلا لوقتو اهعامشن + ئضت امنا سشلا نا ا

 الأوأ ١ قخ تناو ىترضبا تنا ار ل ل

 ةلارطبل ام :كبخاس نال يقاعزسب كيو كنا كلبخانمل" لوقت نا ملتح
 اهلا لوقو ١" ىحح تناَو بابلا اذه تعنصك د. راجنلل لقوم وزو هلع

 كددو تنأ راجنال لوقت نا مقتسل الو . قداص تناو بالا اذه تعنص

 كاملا ىلع لخدتو .٠ هديب بابلا عنصي امنا راجنلا نال بابلا اذه امعنص

 نا لوقو قداص تناو ينرض كاملا نا لوقت م كبرضيف هنبال لوقبف

 ينابرض هنباو كالا نا لوقت نا مقتسن الو. نحم تناو ينبرض كالمملا نب

 . قالا ناخ نبالا نا لاو ٠ قالا قاخ بالا نا لا كلذك

 هننأن ةلك قالا قاخ اما بالا نال قالا اًتلخ ناالاو بالا نا لاش الو

 روهدلا قاخ هب يذلا هنباب انلكمانالا رخآ يف هلا نا : سلون رام لاق اك

 ةيمسأ 1مل مي ريشبلا انحوب لاق امو (؟ : ١ بع)

 ل1: هلؤ! ثلا لزت ملام ةماكلاو . ةملكا لزت لل ءدبلا يف هنا ةملكلا

 الو ١ ءىث قلخم مل هرينبو قلخ هب لك. هللا دنع لز ملاذه ٠ ةملكلا
 نيعلا وا عئاصلاب عناصلا ديوا عسسسلا عاعشلا وا قاتلا تاتسلااد زا "و

 ودعب ةناو٠ ىمأ الا رهولا ةفاطلل نالاب بالا نم ةلاصتا لقا عامدلاب

 لوتملا ةمفارطت ةلااغن قالا قطن وكم ام تفطلا ةلفاطأت

 لو الو. ينتقرحا رانلا نا لوقتو ىنفركا رانلا ةرارح نا لوو

 لاق كلذك امترارحب الا قرحت ال رانلا نال يناتقرحا اهترارحو رانلا نا
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 نا'لاق الو . قلما قلخ نبالا نا لاقؤ '..قللا قلي تالا:نااوا

 نف رانا نوكتناب لوا ةرازطلا ؛نا ىرن الو. .. ىلاتا اة ثالاؤالمآلا

 بالاب نالا نم رانلاب الاصتا دشا ةرارألا نا الو بالل نوك نا نال

 لاكش ل الا ةيحألا ةفطلا نال موه 1اس فدو ل
 يف ةيريغلا ةتدجوت الو ةروصلاو ىلورلا انمف نوكي الو . داسجالا

 راثلا اووالإك 0 وه بالا نه نبالا عقوم لب امنه دحاو 9 اذ

 نبالا ناك ناو لّدعاا نم ةءاكلاو س.شلا نم عامشلا عقو 5و راثلا ن

 موةاتاذؤ ةيريخلا د>و نا فا” ة.ملالا :ةء.يطلا نال اندنع 71 7

 ثرخ نالا د2 ود نبالا'ساو رام ىحس كالذاو ٠ انق ما دحاو

 ود وه ىدلا روهدأا قاخ هب يذلا هلا اب مانالا يف ؛ ناك هللا نا لوش

 ثردح هتوقو هللا ة كع 5 هاجروا“ و بعز هنيع ةرودو دحم

 ةلزنع هللا نم هلزناف ( م4 : ١ وك) ةتوقو هللا ةدك> حبسا نا : لوقت

 رانلا :ةؤق ةرارأا-نال رانا نمزانلا . ٌةَرارح

 ةماكلاو ةءاكلا لزت مل ءدبلا يف هنا لاق ذا ةلك هام دق نمثل انحونو

 3 ال ءامسالا هذبب ناذه تايحلالا الاوق هام اعاو هللا دنع لزت مل

 نه دحاو 2 نيام هن: شالا ( لعل نكاو مأن هاو موتقاب

 52 ا شنالس هيلا فاضملاو هنا انركذىتلا ةفاضأا ءارشالا

 اةاخ امنا نءالاو بالا لاق الل كثايازك "ع هد ّ كي هنا لاق 5-8

 تا.4لالا يىلاوق نال . قاخ هنا لاش هتدح ىلع اهبنم دحاو لد ناكْنإؤ

 نالامونقا ال ناىلانيعما لا :وءديتافصلا هذه عوقو نوكي نا اهرك



 موتقادل سيل تافاضملا هده نم.« 5 لك نإ م« بالا لثم 1 هلاب نببلو

 نبالا, امهنم دجاو. لك مس كلذ لجا نم هيلا فاضملا مساب يمس الو

 لزت مل ةماكلاو . ةماكلا لزت لءدبلا يف هنا ريشبلا انجب لاقو 71
 لوقب ساو رامو» 71 ها هلك افا نع ماكل لقت ل اهو هللا دنع

 تاحخبتلا هل !لكيلغ هلا وه يذلا دسأللا يف رهظ دوهلا نم. مييبسملا نا

 امهلوشب نبإلا ة ةمص سوو انجوب دا دقو (ان در: نيا قوز 00

 "اوان تتانخ ديالام هنا لاقرتا ىنيذن ال هنا.الدو الاق دق ام هيف
 00 ل يك ملا ةيلالا رقمي نتتايغتو اهل دنا اهييمتي ملا عوتقا
 اهنم موبقا لك تااذ يف ةيريفلا

 سدقلا حور اوفاضاف سدقلا حيورب مهاكت ايملالا ولاوق.لبف كاياكو

 لزم ماب مونقاهنا !ولاق.مث نبالا .هيلا.اوفابضا ىتلا ةفلضالا هبش بالا ىلل

 ءايشالا, هذه. ةلزنع بالا نم حورلاو نبالا.ن.الاف ٠ نالاو.بالا
 بالانإ لوقت دق ةسدقلا ةسينكلا نافمهيلا فاضب ام انركذ ىتلا ةفاضملا

 نالو اوهلخ مهعيج مه لوّش الو. قاخ نده نم دحاو لكنا قاخ

 بالا ىلا .نيفابضم اناكناو مان هلا جورلاو مان هلا نبالا نا ملت ةسنكلا

 . بالإ .عم ةيمونتلا,لاج ف حورلاو نإالا ردت اهتاف ةفا الامنيه هببث
 امهابا امددع يف جو رلاو نيالا, فلاختف سدقلاحو رو نالاوبالا لوب

 اهنم داو لكدمي ال يتلا تافاضملا ءايشالا هده دح,بآلا عم نيم ون

 حم ناو نالاو بالا :نا معت ةيسنكلا نالو . هلا فاضملا عم 7 ونقا

 اهعافشو سلا نا,.. لبق نم انركذ يتلا هوجولا, ىلع دجاو هلا.سدقلا



 ا

 نالاو بالا نأ لوقت مناف كلذ لكجاش امو ةدحاو: سوش اهؤضو

 حورابو نانو ثااب لوقو .اوّملخ لوقت الو. قاخبا قاخ سدا حورلاو
 كلذ لثم ناكامو ىنومحرا لو الو. قمرا سدقلا

 ىتح اولاعتو ) ١١ اب اوملخا ةاروتلا ىف لبق دق هنا دجا لاق ناو

 باالاو ىناليجنإلا ف لاقزيالا ناوب( ال: ١ كلس).نرشلا قارفنو لزنت

 ايعشا يفيلاق نبالا ناو. ( مس : ١ وب ) ياباصو ظفاج نكس ىتحب ينان
 ىلإ فاملس يف لاق,نيالا ناو.( :/١1 ٠م شا ) هحرو | ىنلسرا برا نا

 انلوق نا اذهل ئاقلا نظو: ( م: مب ما: هلل عم ناخا تنك, روهدلا لبق

 نيإلاو بالا نا لاب نان سحب.البهنا لوقت ثرح بتكلا يف ال فالك

 بتكلا يف هلإ انركذ يذلا لوقلا .اذه.نا ملعاف .اوقلخ سيلا حورلاو
 تايملهلار يلاموقر صرخت نم الإ بتيكلا و عضو مل هاك اش امو ةسدقملا

 ا 4 2 َ ظ نبالا . نا. اونظز, الكل . مانا هلا حورلاو. مانإ .هلا نيالا نا, نانلا اويبلعي نإ
 نم. نولضيف هيلا فاضي امف ةفاطملا ءايشالا هذه لثع ملا, ف حورلاو

 ةفلتخم اهنا نيغ ناسنالا عنصن له ٠ نيوكتلا رفس هبا سفن ىع ةيإلا هده (1)
 اهلصا ىلع اهانمشا ةرق وناسروداوام* ا دهشتسإ هور تالآد رهظب مكةمحرتلا

 هذه ىزعم حاضيإ نم امش ام ىلع ا لد هئهدف ىلع ميدقلا ءاقتا ْق هغر الأ

 نم عون وو ءايألاب هذه ىف .اتيديا نين ةعئاشلا تامحرتلا لع تفلتخت ظافلاب تايالإ
 ىفزرلا ىيسفنلا ياي حرسلا
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 هنيعب, حييبسلا سلف حملا ىلا: هلوش ريشد اذه نع لئاسإا ناك ناو هنال
 "5 3 "1 ا :

 ةعيبط ريغ ةيملا ةعيبط- لكب رفاه ىلإ: لوقت, ناب هييش اءدب انلق م اذه .اماو
 ؟امهنم دحاو لك نوكي نم حورلاو بالا جرخب الو نم تناو حيسللا
 ظ ةدحاو حورلاو ب باللا:ةغييط: نال ماا ةعيبطلا كالت

 'ةيرغ وإ ابلقر اك“ ةنب تيكارتلا: ليفت ال ةيملالإ. ةعيبطلا| نا معاد
: 

 طاسينالا فرص ىلع ةطوسم يق لب اهنم دحاو مونقا ينبرثا امل دجو

 هيف رئانهل ىث هللا فاضي 5 ا يامال

 لوقت ٠١ ةهل ةثالب نمؤي نا ةفاخم حورااو نإلا دحاللا اهيا ىنبج

 تامجوي سرخا هتريص دّتف هل ةلك ال هنا ييعت نافإو ييسر

 كل لوقت. مث .ةلك لل نإ لوش نا نم كليدد الق . هنم لضفإ نايس

 دف هللا نم ءزج ابنا تلقناف..ال ما هللانم يه ءزجل هللا ةلك نع انربخا

 نإ ردت الو نوكي ال ام اذهوب هتعيبط لع بيكرتلا تلخداو هللا تضعب

 نالإ» : ِكِلذب هبيش « نكد لوما يف نيالا نايم

 ديو الالى كوتا ب ماع هللا نا و 9

 ابيكرت لبقت ال ةملالا ةعيبطلا نال انشا طك لان اف وبن ا ورق

 نب 'ايقور نآلان الاف قالا كلذ لبق ام جك رتلا لكا أشد ع وا

 ناسنالا ور مقوم هللا نم, اهمقوم جورااو. ناسنالا نم:ةملكلا مقوم هللا



 ةيمهالا 'ةعئبطلا ولعل املا هللا حور و هللا ةلك تناكناو .ناسنالا .

 ارئطلا و هبال لدار و اةلكتج كيرا لاق سلف. هلك انشناماو تيكا

 كنا: ضازسكلاو ( ٠هنكلاو انا الأ هجومدو ةيلكو (نأسفاللا لاق 3

 كيدك و املا نم ةماكلا ةشر ام لغم لالا الا نم ”اهتنلارم 2 ةماثن ابغا

 ساق ال اع قالا نم هتصاخ ف تتاراوه ام لك ق وف هل ةسار حو

 انركذ يذلا هجولل مات الا حوزااو املا: نال ناك نا

 هلل تصلخ اا دواد لاق ام هللا دعاسو هللا نبع ىتش دق نئالانا ملا 1

 بالل سانا -ضلخن الا ناىنميوهو (8 : هو زم) سلدقأا هدعاسو هن

 دوومالحييسملا ام هللا عيصا ىفسن دق سدقلا حورو . هب مهساخ بال يي

 هللا عيضابىنع امناو (؟. : ١١ ول نيطايشلاججرخا هلل عبصاب ىفا ليجنألا

 ناعضولا اذه ٍيفلاقو رخالا () طسياجن 'والا كلذ ردفو شدقااحو

 عقومهللا نم نالا عقوذ مي وخل طرا ':طانشأا جرخا هللاحورب 2

 ناتلدالا« ٠ هدو 6 ةوم هللا نم حوزاا عقومو ٠ ناسالا نم دعاشا

 هللاكلذك كانا: هلأ سل دحاو نأسا هعصاو هدعاسو تاس الا ”ناككو

 دحاو لك 7 نءالا ناك ناو ةحلا ةيالار سل دحاو هلا هحورو هنا

 بيكرتلاو ضيعبتلا نع ةيحلالا ةعيبطلا عافترا نم انركذ ال امانا نام

 كلذ هاششا

 ةابادقملا ' كلا يف عمك حورااو نبالا ءامسا نم هب ماشا امليظنو

 مع نولزف يا ةلزنملا كلت 7 نم حورااو نبالا اولزني نا سانا يدا

  8 54يل ع الاد يملا ل )١( حما » مولا ةعئاشلا اهب ره ةروطاركل ريثملا اهانعم ةيئانوب ةملك <
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  5لا |  | 5 0ا 4: هانسطانشءتما - 2.3 ١ ؟ةعهدو

 ١ 2001 1- ةو
 1 3-7 هن عبك مدح

 بوم قى رءوبم

 اناا نم ةولوملا يلزالا ”نءالا نا لوش اتا انع تام :حمسملا نا انلق اذا اناو

 ه4. ةيناسالا ةتعنط 4 لب هيشالا هتعنط د3 ال اذنع تام ىاذلا وه .روهدلا لق

 هملع هل ودنا ىتلا ةهجلا ا يلزالا الا لعل نادل اهناو ب روملا“ "اذه كلقع

 ل نقسا نيرا ةنإم نكايجإلل ملعملا هعضو ةسكدوترالا

 اهطاستناو ٠ ضابقنا املو طاسبنا امل مهلوقع ةيح هلها قا نا

 2 يتلا ةف رعأاب الا كرحتش ال اهقرعم دعو انكشيم ؛للعل عب اهضايقناو

 هيريو هل *ىضي يذلا ٠ ئئاالا رونلاب لقعلا اهب نكس ئتا لهج اهبوشد
 ناتو فاضت # هقحاط الا تكن مهن نسعي ا شالا ةقثح
 مع نولوق /' مهاربو ادداض قطعا لها م هالك يف نحم نق كلناذأ:؛ اهيدحو

 زيمتف ءابشالا ىلا صخشن يا نا كلذو دحاو ءىنث ىلع ال نكآو

 اةووموخ ْق ةفص هل ىتا ببصت دقو أهرظن اهنم دحاو لك ارو اهءاحنا

 رخآ ف رم ىلوالا اطاانم غش ةةئايسؤلمل تدصتو ةمرقلا كالت هني ام |

 ةفلاذ لا ىلا ةفضلا عجرو اهحرطت الف ىلؤالاةفصاا لع دقمت نا ةكرح اهمو

 . لاهجاو.امافص لك عمجتو اهتقيقح ةفرعم ءايشالا ىوحتو أهمم اهمضتق

 مهيوأق هن لب رف هنود مهلوةعت راح اماتضتةةوفااوأز دمهمالك 000

 كلذ ناكو ٠ مهنايغطب نيطبتنم مهلع اوهتهشو مهنع اودصيو اوي مت

 مهسفنا كالمل هتييدخت مهداص يذلا ناطيشلا ديب مهطابر ًامثوم
 ريصي الا اهدحا سيل مودع ةتيم مهاين ٌوسلف لطابلا لها اماف
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 دلجو 21:5٠ شا) .ههخو ىف قصبلاو ( 19 - :١17 «0نم) هبا لع

 يواديو لا نم نياثنلا يدش .هحارجم هناو ( :١5 زم) ةزهظ

 (م؟ : ةمزم)1 رم معطاو ايس  ةطيا نما ه+ شا) مهبونذ:ضاّرما

 ايلي فلز كن اقاس سل ل

 هببجاعال ”ىتوم .تلقددقد ناوكت :ستخ يذؤباي*كنم كيلو

 كلزا» و !ننهبو' . "دنت الوب تيوعالا ى ا هدجحاعاب حبلا لو يول

 متمئلع وأنت ءادنالاو ىنوم نكي ل ولو هلبقت نا كيلا أيحاو ناكدق لدع

 هلق نا نم ةوش كلذ عم هدفت قدح نا هفاكت و ه.حاعاب ئدروم تلبق

 ىراصتاا حييسملا رما اك هدب انيق الا كرما ناكل ضنومان اور

 2 1 م وه نكلو حيسلاب ا رودس تنك دق

 كك ردا تاوعع جاو ع وأورلا نم ىفأب اين كيج نهالطلا ةسونا

 نت اشبع نتا | تولا كرذدنو» هب كرما أم لك ين هل ةعاطلاو عمسلاب ةعزع

 دقو“. ا 7 عساومانأا عضاو ةلثم 8 ىتاااذه.نا لوشو ىن ١: اذه

 يذلا دحاولا اذه الخام مهاكءايدنالا لطب نا لوقلا اذه نم يبي ناك

 اهنا كل اذ در ار نلوم هلع دقورم ناكل م ًانئاك هتعاقن ترما

 0 لا حيسملا تاي ىتَح ةوبناا كنم ىشاال

 كرماو دحاولا اذه 'صخ م . معيسلا لبق نئذلا مهاكءاينالا ناقل و

 اذه ء ىحم كانا ئنوم زابخا نم قزم ام ناوقاولا "لزق 5 رام هتغاطب

 حيسملا لؤق نع نيغ ةفرط كسرح الا ىنبط ًادمع مضاو وه يذلا نا

 كاقعب ربدتت نا كياع قي ناكو ٠ بيجاعالا هذه لمع ثيح هب ناعالاو
5 



 ادا

 بيجاعالا لعب نال اده وه هتعاطب ىدومه اهنأر ,مأ ىذلاى هدأ نأ لوُمتف

 0 ملف هر مما .فقوا ىسوم نا ول يتلا اهلثم 00-0 يدب ال يتلا '

 اهدحو اهم هلبقا نا لدعلا نم 7 هل بجو *تناكذق | 0 هني و هتعاطب

 . ىسموم تابق ة6 هيلع هلق ناك نم ةوبذ هسفن قمح نا هفلكا الو

 ا اا سومانلا مضاو وه ىننا اذه نا يدو,ي ملءا كيذك

 هللا لوق ىلا عمساف . كيلع 1 هتعاطب كيلا زعوا نايهصخ كالذلو

 تبلو ليئارسا 2 أ عرتشا يب نإ بارا لو مايا ينأتس اهنا ا": [ئنلا ايمتاإاف

 ضرا نم مهجرخا دا مف تعيق يذلا ديعلاك ال 0

 ميلعتل سومان عضاو برأ مهلا: : برلل دواد لاقو ١# : ١( را) ردم

 (١١:ه زم ) سانا ابنا ممالا

 حبسملا هنو يذلا اذه رهظ نذلا يفالسا نا يدوم اب تاق ناف
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 كلذ نايب نا : كل انلق ٠ ابحت لمع هنا ملعا بساناو ادق مهمأيا فو مهف

 نا لمت نا كل ىنبذو ٠ كسفن صال> يف كتين تنسح اذا كم بيرق

 مهأيا هلمحو هيا ممالا لوبق نم انركذ ىتلا بيجاعالا هذه لمع دق حسا

 لا ف اكبر نم مهايا هلقنو مها وهشو مهناوهاو مهلوّمع فلاخن ام لك لع

 ديدشتلا ىلا صخرلا نمو قيْض او -ه> ىلا لم# نمو ةدش

 هناش يف اهرءاب ايندلا نارجه ىلا مهل تنا يتلا ةحابملا ن تاويشلا نمو

 عون لكب مهسفنا 0 ابندلا رخفو دلل تاذزل نضفرو

 يديا نيب يب رفكنم : مهل لاقو ٠ هباور مكي الا ىلع هراكملاو تاذعلا ن

 انم اورظنا.: لاقو ٠ 3 واهسا' يف يذلا ىلا يدي نيب هب انا ترفك 4



 ندبلا لتَم نم اوفاخم الو ةيئلس الار رق هونلعاف رساا يف مكل هتلق

 سفنلا لتقب نا عيطتس نم اوفاخ نكلو: سفنلا لتقب نا .عيطتسن الو

 اهدجو ىناش يف هسفن كلها نم : لاقو ٠ مج يف امبقليو ًاميج ندبلاو

 هتاوخاو هتوخاو هماو هاا ضغبب لو ىنعبتا نم : لاقو . دبالا ةايخ ف

 تائذلا نيب فارآاك مكابخ ىنا : لاقو ٠ لهاب يل سيف ةءابسناو هدلوو

 ا ميا ينأتس اهناو ٠ نزح يف متاو رورس ىف نوكت ايندلا ناو
 ةحسذ هلل بارق هنا ىرب

 ما قوش عطب: كلا نيف هيهسلا ل زيه اووشام نادرا يا
 . رخالا هل لو كدخ نع كمطل نم ' لاقو .مجاوها لاصئتساو

 دقف اهبهتشل ىكةارما ىلا ترظن ناو . كبوث هدزف كءادر كبلس نمو

 ران كيلع تبجو قمحا وا اقار كبحاصل تاق ناو . .كبلق ىف اب تننز
 انف كودغ ضغباو كبحم ببحا نيلوالل لبق هنا تعبس : لاقو ٠ مثج
 كلذ لكاش امو مهل ءاعدلا اونسحاو مكءادعا اوحا لوقا

 ةدشلا هذهىلع حبسملا تلبق ممالا نا نظت فيك يدوب اي ىنربخاف

 نم هسفن ىلا هبس ام عنش عم امس الو مهلع هعرتشا دق يذلا توملاو

 هيلحرو هيدي اوريسو هومتش هءادعا ناو . ةحضفااو عاجوالاو بلصلا

 رث اخ قرع هئم حشر ىتخ ارم هومعطاو الخ هوقسو ةبشخ نع هوقلعو

 اذه نافذ ىتلذخ ملا ىهلا ىفلا ٍبيلصلا ىلع وهو لاق هناو . مدلاكح

 ايلا هذاختا نمو حيسملا عابتا نم مهلك نيعماسلا رقم نا يغب رمالا

 الو ادبا نبق نكي مل فورعم اذهو . اياك ومالا هتاذختا دق



 تلمع بق نينالتا: كبك فو 2 يف ةروكذملا ئنبجاعالا هذه نإ

 ناعالاو حبسلا لوبق ىلا اهرطضتو ا لودعأا روش تناك يتلا نمو +:اتح

 ةلاحم اله

 هذه قل اول 1 يعبأ ناكل رورغلا هتمم اهمال, مجمل ناءولو

 مهدنع. هومظعي: ناو ممالا اناا دلما م زلنا كد يتلا رونالا

 لوك 'نءاويشلاؤو صخر ق يف مهعمط نا هلوق ناكلو ..هرما اوامجمو

 لك كلخذدل اشاعتو .اذهت لمغ 7 :كلو . هيلا ةعراسلا ىلا مهوعدي كلذ

 هنأش ىناتولاو لتملا مهفاكو هب 5 ناعالا لل مهاعد نم دنع هسفن' ىلع عنش

 هللا نا. د٠: لاقو هللا مظمف هَل هللا اعد اء لولا ؤوم نأ و ًانغانيَه سيل وا

 هللا .ديجمت  نم.كلذ .ىلاو «تاوءساا:قوف هناو ضرالاو ءاهسلا 0

 ةلدوبع نم مهكف ناب ليئارسا ىن صلخم ًادبو . وحن لك يف هلالجاو

 نم ءاملا ممل رخو ىولدلاو نلا ممل ردحاو رخبلا ممل قشو وع

 ماشلا مما نولتقتف ف مكي ومس هللا نا م نا مل. لاقو ٠ ممالا ممل لتقو روخصلا

 كم يا 7 بزل ا . امنوثرتو مهذالب لع نودوياسو

 همللاب اونما الو هلوق ليئارسا ون عنق الو عمالا نم دحا هع مل كلذ

 . بولق يف عورلا لخداو نخدو .هتحت ليلا دهتراف انيس روظ لع لزن لب

 انيس روط تحن مهو لجملا اودبع ىتح اوئبلب لف هرظنم نم ليئارسا ين
 عاجوالا هذه مسيسملا ىلع مهدنعا وعنف ممالا ىلا اوجرخ منيسما ذيمالنو

 يت ةدشنا هذه مه وفاكو نهو هنا نظي يذلا مالكلاو تلصلاو انركذيفلا

 نم الا نكي ل اذه نا ملعب ال نمو . قالا مهناجاف مهنا حتيسلا ا هعزتشل
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 تجأعا نم عفرا هي ا اب منول اوناك ىتلا بيجاعالا فرش

 ضرالا نم عفا * ءامديلائأ امك ىسمؤم

 397 -.ميعااردلا د٠ اما ممالا نا يدوب اب لوقت نا. عيطتسا الو

 نا ارد ناسنالا ناك دقو . تنا كيلع اذهف٠ هنيبو مهني تناكةبارقل

 كنم ناك هنال هل لدغ ىقون# اخلعستا هناييغ جيلا

 ليبس.ال هتاف مهالا أماذ . هللا هاطعا ىذلا دكلع زم زيعاو هتأودن لك هلو

 نيذلا ذيمالثاا نال حيسملا مهعابتا يف مهلع لخدت نا ةمهلا هذه نم ءىث

 نم هرما رهاظ ف ناك نم ىلا مهوعد امتاو دوهللا نم اوناك مهوعد
 دولا نال هنم رافثااو »دا ريثقألا ىلا كلذ مهوعدي نا ىنبط ناكو وبلا

 | الو اما د الو ًاعبط مهتوعد ف اونوشن.لو ١ اهتكرمالا ءادعا اونك

 خيسلا ل فحل . م اهاكم مالا هده نا يدوم اي ملعا اما . هلكككلذ لالخ لي

 هذبس.الا مون لك يف سوفناا جهم غلس ىتا )اس هذه. هل نذل لو ىلا

 حيسملا مساب مهمديا نيب اهولمع ذيمالتلا نا انركذ ىتلا تيجاعالا

 اذه. ناك ناف . لهلاب حييسملا تعبنا ١ ممالا هذه نا لوقت كلعلاو

 ف ل يذلا عينشلا مالكلا اذه 0 لمحاف كدنع كلذك

 - 00 4 ولو امم منقا تهذاو أهضرف ىتلا ما رشلا هذهو مسيسملا

 اذه لوق نم 1 دشا لاهللا :لب اذه ىلع ودقت تسل. نكلو ٠ لاهللا

 مالكلا برقاو هازال ار داوي ١ هتمه امنا لهاا نال مه ريغ نم زمالا

 اذهان كد ناكدقلو ٠ ف انعام ناك ام لهاا لّمع هبرشن يذلا

 هللا مظعت نم انركذ امم كند ال ىراصناا ند نم لهاجلا هليَش نا ىلوا



 زمااوكلملا يف نلت ومو امو هنم كتارا نا هلالحاو

 3 لولاةتاو و تئشىتمقالطلاو ةريثكلا اسنلا 0 زلو ناللاولسعلاو

 اما مه . ايو 11 كل انونوكيو مهباقر ىلع تمحخز 5 لفت كناو

 0 هلثم ىلا: اذه .:توقانلاو ديم لا الكيهو ةنيدم كلا ىببتس كلاو

 نانا هنضيو اذه ىلا وعدي دحا جرخ ولو . نوعمطب هلثم نو لاهجلا
 اهاطمي ةلود نم ير دا هل تبه اذا اهس الو سانلا همبتب نا ًابجع ناكرمل
 نوكي هانبأر دق اك

 0١ ديو اع حبسا تعبتا يتلا ممالا هذه نا حاص اي تلق ناو

 00000 نا كل.ىنني.هناف هعابتا ىلا مهنعد ىتلا يم مهسكش

 حيسلا هب فصو يذلا عينشلا مالا انيق نأ عم ةمكحملا ىلا مهيس

 نانا لوقع قوش دقو ايندلا ءامكح نم مكح هلبقب ال هيلا بلنيو
 لاق مكهلا حينما راب اهلهتق (نمانعلا حور ةمعن اهلع ضيفت ىتح مهلك

 سدقلا حورب الا بر حبسمللا نا لوق.نا ردقب دجا سيل هنا ساوب رام

 ايندلا ءامكح نم مكح لكىلا حيسملا ةوعد لجاف اذهب قادصت مل ناو

 اتهام امدلا ةيكح نال عيطتست ال نكلو . مهنم نعل الو اهرتاو

 نود املع تصاغ ىتلا نايكلا دودح فلاخ ام ق”دصت الاو ايندلا رخف
 حييسلا ة ةوعدو- مالكلا ةوالحن رورغلاو مالكلا ةقافصن لمحتلاو ةماعلا لمع

 فرعي ل هللا ةمكحم: هنا سلوب لاق م رمالا نكلو ٠ هلك اذهل فالخ

 ةوعدلا قمح نونمؤي نيذلا نم ىتجم نا هللا بحاذ ةمكحملاب هللا ماعلا

 (؟م: نوك ١١



١6١ 
 ٠ة يا 00 -3 5 5 5 اه ل َه مما

 لوش دف اطاسوا مهلومع ىف اوناك حبسلا اوغتا نذلا نا ”تلق .نااؤ

 الاو ةرهاظلا ايندلا زوما يف مزملا اهتاغ لوقعاا طاسوا نال نوكي ال ا

 نارا «تراغتا هن 31 دق هوزبتخا: دق ام الئكش الا اولبق

 اهنم زييشد يه لب لوقعاا هذه اهب رب نا نكع ال حبسلا ةوعدو

 00 اهمفجتتسلو

 ةلاحأأل فرعنا ارطضم تنك انركذ,ىتاءاشالا تلق
 19 6 سان جادا ةسخ يه 8 ممالا هذه هلبقت مل حيسملا نا
 ةوقو ذيمالثا بتكو لججنالا يف ةروك َّذلا بججاعالا هذه نم اوار

 هلا ناو هلا حيسملا نا اهتقاف ًانخ مهلوتع يف تيد يتلا سدقلا حورا
 ٠ هيف لاش ام بلصااو عاجوالا نم ىتأ دق ناكناو هسفن نع لاق كَ

 ناك ناو مقتسم بببل ىلب ابع.الو ازبع عاجوالا هذه قاب للا
 انركذ يذلا رمالا اذه ناو . سدقلا حورب هبلق عملي ل نم نع ىنخ كلذ

 يف ةروك ذلا بيجاعالا هذه الا حيسملا لبقت مل ممالا نا ةلاحم ال ققحن

 هذه رقثو نم وأ نا ىلا كلّمع رطضي كلذو ٠ ذيمالتا بتك ىنو ليجنالا

 حيسملا نا .تمتقا بيجاعالا هذهو ٠ ايش اعوايدار دق كلا" 0

 ىسوم ىلع اودهش ذيمالتااو حيسلاو . هسفن نع لاق امكهلا نباو هلا

 ىسوم قمح هديمالبو حيسملا ةداوشلو . مهوةمحو ءاينا مهن مهاك ءاينالاو

 هللا نم نيلسرم اوناك مهنا لقعاا يذ دنع مويلا ءايبنالاو

 ةرف 5 دهع ىلع عساتلا نرقلا ىف ةينارنصالا لمح دهاش اذه ()



 | تن]

 نحت لّقع لييس ىنأت ن | مويا تفاك ول كاناف يدوبم اي.تنا اماو

 دلو .كلذ لع تردق امل ءاينالا نم دحاو وا ىموم ساناا دجا دنع هب

 ل( 0 انتو ننام رثك أ رن هاينالاو, قوي سرا تكن
 سوماثاا ىلع اوماقا كؤإا الو. هللا نم هنا ممالا نم دحا كلذب منقي نا

 مهدنعنةحو ه.جاعأب اهلك ممالا عققا حيسملا ءاح املو . هللا ةدانع ىلع وا

 فن . كلئاوا زوراك هجو يف حيسلا راصْو ءاسالاوآ ئمآوم

 هيلع اوُأْيَس 9 0 لا ال هب هالوا ناك امو حيسلا

 مذق كاذأو ٠ ضرالا ىلع اب لاف يلخ 1ذأ: ل ومملا يكس الثل: هور ةوصم) نأو

 00 ا: لاف هلع انت ىنلا اخبم

 اط ىح لزنيو هعضوم نم جرحت برا نا امد حا كلو

 « لكارسأ تونذ بس ىو بوهع ةئيطخ ناش ىف اذه ٠ ضرالا ىلع

 ]0اهلق نع الل انما اذه ٠» : اضنأ ةنف لاق ابمراؤو(ه ٠:١ اخبم )

 نمو ٠ هليلخ لئثارساو هببح بوفعب اهاطعاو ةفرعملا قيرط دجو يذلا

 اع ومالا( مري“ سب + كوراي >١لق ساناا نيو قءارت كلذ دعب

 ىف هللا ارا 0 وذح ىلع جنابذلا برَشو 0 لعج نا هللا هل لاق

 ارعددرخا ًايهاك انه نا اكلته ٠. : ؟0 جورخ) للا

 حئابذلا كات جئابذلا كت ريغ ىرخا ا ماهم ولم نو فاو ل

 كربخاو هتروص نوره يذلا نهاكلا كلذ كل رسفو دواد ءاخ ٠ امنروص

 لك لق هللا نم دولوم نإ هناو هللا نبع نع ىنركلا لع سلج بر هنا

 كءادعا لمجا ,ىتح ينبع نع سلجا.يبرا برلا لاق : لاق ثيح روعدلا



 تا

 هل لاقو ٠ كيدلو رونا لبق نطببلا 8 : اذهل هللا لاقو , كيمدق تح
 لاقو (4 + ١ : ١٠و زم قذسكلم لكش .ىلع دبالا . ىلا نهاكلا ثنا

 لوب بسلا نا لاقو اهل ةروص كتحسذ ىتأا ةحيبذلا كلت كل رسفو ايعشا

 يدخو طايل .يرهظ ”تيطعا : يرتماو ع تسل .ىنا. : هسفت نع

 ايعشا ىف .لاقو ( ١ : ه١. شا ) قاصبلا ةحيضف ةحيطف نع ىبجو درا لو مظلل

 هرظنت لب لاج الو رظنم هل نكي هانارف + لاج الو لظنم هل سيدها
 ليتم نرا. فرع :حورجم نانيلا | وهم. نساتلا» نظاتطا نو

 عج و نا هايف لننارم لمتحم وهف دعا ال يعل ضارمالا

 تايش يف حرج < اننا وهو لتبم..هللا ن قي رعشيطفااليلا نينو
 هجارجو هيلع انمالس بدا ٠ اناياطخ ناش ىف فثاصملا هل تضرعو انيصاعم

 هيبلسا برلاو . هليس انم دحاو لك لبض ىثاوملاك اناك لص ..اننوادن

 ينور كو ةوقلسب ةعيبلا ةاتلاكا الذال اذ عيت م انااا نشا و
 (1/ بو : 0+ شار هعضا وتر هاف تف مل كلذكا اتك أس ناك وازإلا ماما

 ةرود ناك كنهاكن وره نا لقط. كل:ناك نأ كلذلا قدوم ان اذ

 كنهاكن اكو ل هنال .ةحسذلا هذهل ةروص تناك كتحسذو نضحا اذهل

 تونذلا رفغت اه تناكيتلا ىهه كتحسذو سانلل بوفذلارفمتسا ناكيذاوه

 اهلك, اهركو ك3 اا ةحمذلا هذهو دواد هركذ يذلا نهاكلا اذه ناكدقل

 ءانلاوا ةزوص كذب ىف ينل نأ كنيحل الطان عساوم نكون ا

 لاق انامز ا ةدوصلا كت كال اريفو مشار

 ويع هللا مكطعيا لف كيدي نيب هللا عبص ام تيأر دق كللا : ىموم كل
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 00 اييااقنر اهلل ناني ءاوق ذيل واين اويل ازال اج نوذلمتت

 ينمت نكت لو اهرينل ةروص نكت مل يدوب اي تيار تلا ءايشالا نا ولف
 هلل | ب الاطدق ننال: وبتسالا قنؤرا زوج ناك لك فوط

 ” 1 نويل ان الواب انؤردمت امويعالا مكطعي مف كيدي ن ع

 ةزوص .كدس تناك اما هنا كلدب ل اذه نكلو ٠ اب نومهفتا 3

 رضع اومهش مل انءانا نادال كت مقفل ذرااط لاف ارا هدأ وأ .ةنيخأو

 نارالت وا تلءاذن نكات نا يدؤبم انا: كابسخع ع7: أه رمز كيضناما

 نم هتلبق ول لبق نم كانا ناكو ءافشلا كانا دف كسفنل ريخلا تاستكا

 نم هلك يسملا رخو و نفل عورتا رقاق ناذلا ةنارسلا أعم

 نصبح ال يذلا رارطضالاب ةنارصناا تش اذهف ٠ 78 تاتكلاو لقعلا

 ققحن حلاو ةلاح ال حيبسملا ىلا دوق لقعلاف ٠ ةباو لمع يذ لكل هنع

 ةحبس يف دواد نب ناملس لاق ام ةثيدملاو ةقيتملا انلف ٠ ءاينالاو ىموم
 ةثيدللاو ةئشلا كازا لك انباونا ىلع نا ( ١ك: 7 ) حساستلا

 و

 5 م 2-06 8 6 1 7 .٠

 نود ةنردعلملا ةلم الأ ىراصتلا سايعم هل عش * يث يا نحل

 نم مهريغو (نييلثونلاو) )١( نينايلوللاو نيسوتميلاو نييروطسنلا

 امو هجو ه شاح عجار لصالا 9 اذك 0)



 انركذ ن ءذلا ءالؤه نم دحاو لك نإل ةنكرملا نولحتتب نذلا سيساّالا

 ىبار صخأا .هنا معز هنال هل وه اما ةئارصناا تي 5 انعس نا ىر

 ملا
 ندلا يمه اهنا انةّقحو ند لك نم ةينارصناا انتبثا م انيلع قح دقو ظ

 ىه ابنا قةحنو سسارالا هذه نم ةيسكدو الالم نا:اهدحو قا

 نوعب اذه انتبثا دقو . لطاب سسارالا كلت لكن او اهدحو ةينارضناا

 لقملا فيطل ناكن م لكدنع فيطللا سرادلا ليبس ين ادق سدقلا حور
 ليبس نكلو ماوعلا نع بغت ىتاا ةضماخاا رومالا ىلع صوغب نا ردت

 مههابشاو نراكالاو نيِيقوسلا نم ةمايلل عوق ةخ نيل سل سرادلا
 عرتشل نا يغني كلذ لجا نم . هجولا كلذب ءافشلا مهمأا لع ام اللقو

 ّساناانم ضرعااو هةيقفاا اهكلس نا ردَش ةككاو ة 3 7 9 0

 و01 هرون ىدسو ةسك هولا كلدب ندحتو ىوسلاو فوسليمأاو

 كلختلا فل دجال ن وكي ال قحارتيك الومربتس لك قل م ل١
 «ادورم هيلع .ه يذلا نانقظلاب طبتغا خمل ةمزال ةجللا نوكتو ؛ بع

 حور قيفو' ىف ةيسكذوثرالا لهال 07 س كلذ 24 سيسازالا

 اوم نا ىلع مهذحشلو ندلا ةماهتساو ناعالا اوصل مهي سدقلا

 هتنونيك نوكتف هتعفنم نم يب اليكل لمعلا نسحو رب ا 4

 حيسلا ةعاطب لمعا نم مه.ونب ام اولطع نا مهلع الابو ممدياب

 اما و ةيسكذوثرالا هققحم يذلا ىرعش تبل حضولا قيرطلا اذه ف

 موزا ىلع انمش ا دقف ةينارصناا نيد لحتأب نم لكرشمم ءالؤه اب نحن



 انفاتخا دق ام انن» ةقرفأا لمج اعا 9 نيدصتلاو ةثيداعاو ةقيتملا تك

 انم قيرف لك زرفا يذلا وه رمالا اذهو . هليل انفه ىناعم نم هيف

 -- ف ضعب عم انضعب ىلصي نا ل ورب عطس

 سنا ىلع نيميقم انك ذا حيسملا دنع لوبقم انلك نا لوقت نا. اما نررما

 أم ىلع انيشاح ال حيسملا ناو سدقلا حور انل اهتك ىلا ةئيدااو قتلا

 نا:اماو .. تكلا هذه ىف يذلا مالكا ينام نم ان دحا نظ هنع طقس
 ةقيقح لع طوقسلا نوو تكلا هذه خيسنب كسلا انم لبقب ال هنا لوقت

 ١ .هينالا ندا مّ 0 امف سدقلا حور ىنع دابا يذلا اهمالك يىباعم

 نثكلا هذه سب كلسقلاب:كلنم» ىضرب ميسملا نا لئاق لاق ناف

 ظفالاب هتاغ لمجو ةّندوبم ةبنارصنلا رّيص دّقف اهناعم ةقيقح ةفرعلا نود

 ىف ةدحاو ةالصو ةدجحاو ةسينك ىف اوعمتج نا ىراضناا رماو لقعلاب ال

 مه رهاظ ىن اودبع ناو مهظغؤو مهحاورأ ب ّق اوقرمت ناو مر

 حييسم مهاب اومسش وأ مهدنع نئزو ةفاتغ ةحللا مهنطاب فو ل 7

 نسل ٠ ةدانع 0 مولق يب ع نيريثك نومهوتيو مهنسلا ف دحاو

 ]17 | يبرافا الهدم عسا ىلا : لاق م هللاشاح خيدسملا اهب ىضرب
لحختش م ةفصح لع ناك لا ينار هل نمد ل الو 60 ةعدلا

 كيعت نا ٠ نم .

 ٠.ةكدللاو ةقئتعلا تنك اذ يذلا ىنغللا صلاخم خورااو تاللاو ميلا

 لاح ىلا لا نم بغت هللا اما ::كوبقب نا:الا "ثتيبتحت ال ايدوبع ناك الاو
 ( 4 : © ثنا) ىسوم نم عميس كح هنال : ةزيثك ةملا نوكي نا اماو
 سس

 تارا لا"ؤقا ىنأم ىلا بتاكلا ربشني انآ ظففلا اذه ىلع ةنا لمجتالا ف:ننل )١(



 ١ ها/

 يتلا رانا ىلع هنهذ طقس اعا هنال انسوحم نو ما فلك ا وأن هللا نا و

 مايالا ندتع ةناد 2 7 يناا لايناد نم عمس اذاو . سوجلملا اهدضت

 لايقزح نم عمس اذاو ٠ او هللا مه وتس « ىقتلا كوصلاك ةرعش

 هرصخ.نمو دروزاللا لثم هناو ران قوف ىلا هرصخ نم.هنا ( ؟ا/: 1

 هلالا اذه نا وا هيف ناك امج ريت دقااما هللا مهوتب هناف 6 راث لفشا يلا

 39 أم جوسا اذدهو . ىسوم 0 ىذلا ريغو لاتاد.ىار يذلا ريغ

 ند لوق حيسأا مدس اذاو ٠ نم ْوْلا لقع يف ةثالثلا هذه. برطضت ذا

 :١( 6١و لو ةقيسإفلاا] داو : ٠١ و) هسفن

 اذه لكاش امو كاذ ريذ حبسم اذه نا نظ وا ريثت دق هنظ « ةمرك هنأ »

 انف هنقيتح ىلع بات كي نجا ناهس فما تلاعب الا لا ١

 ةدابع الف الاو نبدلا لضا وه

 ةدحاو الا حيسملا |مماكسلا ي ىتلا ةسنكلا تساف كلذك اذه ناكاذاف

 ىن ةسملا ها :| ىعادت ان امنم ةدحاو لك يت هاا ةئاتلا سفانكلا هذه نم

 ةنارصناا ةديمح

 للعلا الا سانا لكو نوراكالاو نويقوسلا مئصي فيك نكلو
 مهنم لبق ال حيبسأا و. ىناعأا هذه ةَميفح ىلع صوغت ال مه وةع ذأ مهم

 : نوقبطي ال ام مهفاك حعيسملا نا لوقت نا نسحفا . ةقفللا هذه ريث

 منت 1-0000 مهنأش ىف ءاهّسلا نم هطوبه ري 7 ديه الا زن لانا

 نُكنو ٠ نوميطب ال ام مهفاكي ال وه اذه مهفاكي 5 ناو ب ٠ مولع لابو

 دق ام. ىلع مهوةع صوغت ال مهنم ةريسبلا ةقئاطلا الا مهرثك | نا مع



١ 
 اوفلك ٠ ىلا اولصو اوكلس اذا مملوقع هنا ىلا ليبسلا ةفرعع فيكف

 الو هفرع نييفطارهلا نم دحا ليلا, لايسلا اذهو . ىناعلا هذه ةقيمح

 هب. ةملظ يف يرجم مالك الا نّترهلل ةايللا نم سيل لب.هيلاو هل يدته
 هنا لاهملا نم هعمسن نم نظيو هيتفش جةوعبو ءارغالا رورغ نم نكمت
 ضمشب يذلا مالكلاب قطن اذا هعابتا ىلا كلذب مهدوقو .. ةمكملا ةنازخ

 لوسرلا سلوب لاق كلب مالكحلا كلذ فري ال ًاضيا وهو . مهلع
 )١ نكلو « نحن ءىث الو هب ملكتي ام يردد لذ مج حاب ع روك

 ا | أب لاناؤدتماب هيو ةنكذوئرألا اذنع وه حضاولا ليبسلا اذه

 ةماعلا هذه كرتي ناكالو رمالا اذه لطعي نكي مل حيسلا نا ملعن نحنو

 مهنلكب يلا ىناعلا هذه ةقيقح ىلا مهدي مه ومع هفرعت حضاو يرط ريغب

 نسشارالا .هذه نا ذيمالتلاو وه فرعي ناكدق ذا امس الو . اهأي

 الياف الع هلم [ئمئاابن ةلاقكلا |زز كس البا علا نال ىاكعت 00١

 ) (مب : ؟ اقول

 سار ىنوم يدي ىلع سدقلا حور هوا دف ليبسلا اذه اماو

 مكحن نا هرما ىتلا ماك>الا هيلع لزنا هللا نا كلذو سومانلا يف ءاينالا
  مهرابحا ةاضق ىلا ماكحالا ةذهب ىر ئمؤم ناو .: لارا“ ىن. لعام

 شارو ةرشع سار مهم لعجو ليئارسا ىب نيب اوضقفي نا مهالوف

 ىب نين ةموكحملا اوذمنس نا مهرماو فلا سارو ةفاعت ما نو تسج

 ماكحالا هذه نم مك حدصو الم اورظنا 3 لاقو 2 لدعلاب ليئارسا

 يلا هوعفراف هف مككشو اهنم لع ضم امهمو. مكتوخا ع هوذفناف

 بوب ب ييييببممبوجس5ج ”
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 نولمغ اوناكف ( ١ : ١-07 ثن) قلاب هيف مكيتاو هللا ىلا هعفرا ىت

 مهرهظا نيب ىسوم ماد ام كلذ

 نسدقلا حدب اتا ف انيالالا ني ىسوم فتي .نا هللا ذارا املق“

 مهرمأ تتشدو كاشاا نم بارطضا يف اومقو ليئارساونب هدف دق . نا

 مل كزتو سدنلا جورب يناثا سوانا مه عضو -. مهيب عدصلا عقوو
 ليئارسا ىناي 0 ١١ ثتر مهل لاقو . رهدلا ىلا لوز, ال هنم افلخ

 ةموكّلا نيبو مدلاو مدلا نيب ءاضقاانم هيف مككش « ىث مكيلع رذعت اذا

 مالك ناكف رجاشتلاو رجاشتلا نيبو ةسجنااو ةسجناا نيبو ةموكحلاو
 ىعدي نا كملا برلا راتخم يذلا عضولاب مكيلمف مكتادم يف فالتخا

 نييواللاو ةنيكلاب تاو مايالا كلت ف كانه ىلا عزفاف .٠ هق ةمسأ

 كنوئبنو كلذ ف نورظنيف مايالا كلت يف كانه نوكي يذلا نايدلاو
 راتخم يذلا عضولا كلذ نم اهب كنوربخم ىتلا ةيضقلا عبتتف مكملا ةقيح

 هوعرتشا ام ىلا يباع 3 اًدح 007 هلق همسأب :ىعدي :نا كارلا برزاا

 رمالا نع 05 الو . كل نولوش ىتاا ةيضفااو سومانلاب لمعتو كل
 عمسن الو ملظمتي يذلا ناسنالاو ةلامث الو ًانيع كيلا هب نوزعوي يذلا
 يف كانه نوكي يذلا ىضاقلا وا كملا برلا مساب مدخم يذلا نهاكلل
 معمم د ىَل ليئا رسا ىنب نم . ةاردمل/ا| هتيم 0 كلذ لتمِماف مايالا كلت

 « ناودعلا نع ىمننو اهم كلذ: لكتف اهلك ةمالا

 اهبف فات يت ماكحالا يف ىلا لسجن ل ىموم نا ىرتالا
 هارا :لب هيعادب ال نمم وا معلا يعادي نم ةماعلا نم دحا ىلا اهلصفو



 ان

 "يف نوكي يذلا نايدلا ىلاو ةنيكحلا ممج ىلا كلذ دئساف شقلا حور
 كئلوا نود نم لعجم مو ٠ ةمساب كانه ىعدت نا هللا راتخ يذلا ةاكلا

 نمو ملاع هنا ىرب نم ناكن م ًايئاكة اعلا رما هنككو ٠ ةتبلا ًارظأ مهعم
 كلذ نم محل جرخم يذلا ءاضقلا ىلا ةعزع اوهني نا ملاعب سيل هنا رب

 لدي لو ةمظملا هتخفن نم ىلع توما ىضقو هل وا مهدحا ىلع ناك عمج

 ىضق اماو . مهمآر نم لضفا هبآر نا.-نظو هيلع هب اوضق ام لوبقل هبلق

 دق ذا سدقلا حورلا نا لع هنال مهتيضق لبقب ال نم ىلع تولاب ىموم

 باوصلا مودع قؤو وهف مهملا فالتخالا اذهو كوكشاا هذه ما دنسا

 عدي الو. اوناكن م مهتالاحو مودع يف نيئئاكمهلذخم الو ةلاح ال هيف
 .باوصلا الا مهنم ججرخي نا

 يذلا عمجلا اذه ةعاطب ةماعاا سما سدقلا حوؤ نا لئاق لاق ناو

 مهنم اقم كرا مهد هنا معزو ةضماغلا مهماكحا 5 عضولا اذه ىف

 ةفالا اين يذلا وه سدقلا حور لوقلا اذه بحاص ريص دقق لطابلا

 نوكم.+ ثرح 7 سدملا حور ىلع فدجت يذلا وه لولا اذه لئاقو

 نكلو .لالضلا:ببس ه.هلعجم رونا! ندعمو ىدملا نسنش سدقلا حور

 حوار نا ائيولق ةنئءطم نوقثاو نحن لب .كلذكر مالا نوكي نا هلل اشاح

 اههضوم يف الا ةيضق هنم جرم نا مما اذه كرتي ال سدقلا

 كيذك أمف َر د اهل ةروص ةقيتعلا تناكامتا قبلا ةسدقملا ةشدملاو

 ندلا نم ىراصنلا هيف فلتخا ام لكل عجو ةقشعا ىف رد امكزنما بما

 ىهتنم نوكي ًادعاو ًاسار نيحيلسلل لمجو نيحيلسلا عمت ىلا عفرب نا



  1١ا 1

 .سدعلاحور مهأرا امب أمف اوضقن ناوي لاو هبأا اهلك ةماعلا ماكحالا

 اختنا ايانربو سلو .نا كلذو (ىه ”و* ىف) نيعشنل, نيا ف هنف رعمو

 حبسملا ليجنا ازركيف نادلبلا يف الوجم نا ةيكاطناب اهو سدقلا حور نم

 امه اهيبف . ةيك أطنا ىلا اجر مث كلذ نم هل ازرفا ام ازجناذ اجرخ امبناو

 هلا اوناكو ةيك اطنا ىلا نمدّقملا! تي نم لاجر لزت ذا كانه

 5 ناوسلتيش لأ | رم تير مل نا كلا مهل نولوق

 000 1 0000 ماي كلذ يف مهافلاخ ابانربو ساو ا

 يف مياشرواب نيسيسقلاو نييحلساا ىلا كئثاوا نم نفنو ابانريو سلو علطي

 ىوه نم اوناك سانا "م اذا ملشروا ىلا اولصوو ايلف . رحاشتلا اذه ناش

 نا ىنبذ هنا نييحم سال 7 ءالؤه ضهف . اورصن دق اوناك نييسلرفلا

 ىنوم سومان ظفح يف مهلا اومدقتت فاو ممالا نم نوما نس )7

 تناكو ..رمالا اذه ىف اورظنإل نوسيسقااو. كلذ دنع نويحتلسلا عمتجاف

 ةريثك ةئطلام ده

 هللا نا, متءاع دق يتوخا لاجرلا اهما ى.: مهل لاقو سرطب ضب م

 فاد يف نم ليجنالا ةلك ممالا عمس نا راتخا امنا ةيداغلا هول ف

 57 حود م ماطعاو مهاكز بواقلا فرغب يذلا هللاو.. اونمؤي

 ءالؤهاي متاف . 0 ربط هنال الصف .مهنيو انني لمحم لو .. اناطعا
 الو نحن, قطن مل يذلا رينا ذيمالتلا قانعا ىلع:نوعضتف هللا نوفلاخت ىلإ

 كناوا ايحن م عوس انبر ةمعنب احن نا نقون اهاو ٠ .هلمتحن نا انؤلبا

 ناعمس نا اوميسا لاجرلا اهنا » : لاف كلذ دنع بوقمي باجاف
١١ 



 ؟

 قفاوناذهو همسال ةما ممالا نم 6 نا هللا ىضر كا مك لع ىغق دَق

 دواد نكسم يناف دوعا كلذ دع نم يبا : ك5 وه امك ءاينالا مالك

 بزل هجو سانلا نئاس ىنتد 20 ةلفااو اند كد اع وتلك كلر

 كلذ لافتا كلذ برلا لاق ٠ مهلع برلا مسا ىعدي نذلا ممالا لك
 اركب نا ىرا نكلو ممالا نم هللا ىلا مجرب نم ىذؤي الا ىضقا انأف

 « مدلاو ةتيلاو 1 أو تاثوألا قاندا-نآتتخا

 اوراتخاو ةسنكلا ةعامج عم نوسيسقلاو نويحياسلا كلذ دنع ىارف

 لاق يذلا اذوم اهو اباثربو سلوب عم ةيك طنا ىلا اهوثعب نياجر مهنم
 لل "ذب اهننن اودك 9 ةوخألا يف. نيفرش نيلجر ناولسو اباسرب هل

 روسو ةكءطناب ' لا 'ةتسكلا ىلا ةؤخالاو نيسسقلاو نييحاسلا

 1 تع أناتا نا انغلب دق . اوحرفا ممالا ن م مه نذلا ةوخالاو

 تاو اوتتتخت نا. مكل ىنيش هنا اولاقو ل اد قو مالكلاب كور كف

 نيلحر راتخم نا ةاماا هب مهرمأت ملام ىسموم سومان او نو

 00 يل امهسفنا الذب نذزللا سلوو اياثرب انيخا عم مكيلا امنه لما

 دمف الآا . [.يهاوفا نم انمالك الصوت َ أءمملا اتمدقتو ناولدمو اذوه

 انآ ةتماانب كل ان قوف لقث مكيلع عضو الا انارو سدقلا حورلا ىار

 ام منف كلذ نع متنا اذاف ٠ انزلاو ةئيلاو مدلاو ناثوالا اياحض اند

 اعجو ةيكأطنا ىلا الزتو عاملا اعّدو ناولسو اذوب نا مل« نوعنصت

 درو ىذلا-ءائءلان أوحرف ةفيحضا!.اوأرق اناف ةقحصلا مهايطعاو ةسينكلا

 مهاتنو ريثك مالكب ةوخالا: اين مف نين ناولسو.اذوهم ناكو ٠ مهلع



 ضوللتا اةئلحو ناكل نورا 3 أطنا ىلا اولزن نذلا نا ىرت الا

 نذلاا ابانربو ساوو ٠ ماشروإب أوناك نذلا ةوخالا ةعاج نم اوناكاما

 ةيك أطناب نيقرهلا رجا ثيل نييحيلساا ةياع نم اناكدق ءال ؤه افلاخ

 . كاوا نم الو ابانربو سلوب نم ال ةسينكلا لبقت مل هيف اوقلتخا امف

 ديول ديلا اا يدل نال ١ ممج ىلا مهاك اومقترا نكد

 اوان اع اونمف# مالا ىف او زطلو نيستا مج ناو ناو

 . اننارو سدقلا حورا يآر هنا اولاقو سدقلا حور ىلا مهتاضق اوبسنو

 سيسارالا روما يف رظناا حيسملا هيلا ضاوف يذلا عمجملا اذه نا ىرت الا

 فاتح ام 0 نأ بجاو ةناو سدعلا ترا ام اللا ىر الإ

 الو 2 كم اتاك حلالا دلو . عمجلا اذه ىلا نددلا روما نم هيف

 هنم لبق نا ةسنكلا ١١ ىلا زعو ناو عمجلا | ذه نود هبارت دره ن ا

 انك نذلاا ابانربو سلورام نم ةسنكلا لبقت لاذط يرمملف . هدحو

 نا هزيغ وا سا ناد يلا ا ل ا ملاعاا نسمش

 « نييحيلساا نود “لوقا ام ىلبقا نأ : : ةسينكلل لو
 (18:1+ىتم) حيسلا هل لاق يذلا سرطبرام مهسارنييحيلسلا نا معاو

 هي محملا باواو يسنك ين ةرخصلا هذه ىععو 2 تناد ()

 (16-17:+١و) ةيربط رحم ىلع هتمايق دعب رارم ثلث ع هل لاقو ,اهلغت

 رخآ عضوم يف هل لاقو « ىجاعنو ىشابك و يفارخ عرا ينبحت نآعمسب انا“

 هكلط اناو كونه لاو نا لاس زاطمشا نا ناعم دال بم ول (

 راشعالاب ير ةلافلخألا ساب نبدأ هسائر نع ةرق وبا اره هل وس م 0 ١)



/ | 

 ا
 . مهد كيوخا ىلع فطعا نيملا ىف تا نكلو 5 كناعا اومرحلا

 نما نمو ةبعرلاب صوصخملا ةسينكلا ساسا وه سرطب رام نا ىرت الا
 مهبطو هتوخا قع فاطسب نا هللا وهو هناعا سس ا دبا هناعا

 فطعا نكلو كناعا رسخت الا كلجال تبلط ىنا » حيسملا لوقو

 هس "سرطب رام هب ىنع هنا ىرت ال « مهبثو نيا ف كبوخا ىلع
 يه ىتا سرطب رام ةبنرم ةالو كلدب ىنع اهنا لب مهنايعاب نييحيلسلاو

 اال لان 'امحتلسلل لاق هئانكو نييحبلسلا ئارم ةالوو ةيمور

 طقف مهنايعاب اد ا ا نع مو « رهدلا خا ىلإ اهلك مايالا

 هلاق يذلا نكالا لوما ا مميعرو مم أرم نادا 8 ىع لب

 « كناعا ع ال هناو كيوخا ت ماا يو

 وه ةسقن سرطب راق 1 كلذ ىلع للدلاو ٠ هسا رم ةآلو كلدب عاما

 اما يبل لعلو . حيسلاب ن 3 نيسكلتلا كلاب ند هناع ١ رسسخ يذلا

 دل راو نيلبلا كلدب ىنع هأبا سل هنأ نع محي 8 انه هلدح

 هسفن سرطب رام لوقلا اذ حيسملا ىنع امتا هنا لئاق لاق ناف

 «سرطب رام توم دعب امل تبثم ال ةسينكلا لعج دّقف مهنايعاب نييحيلسلاو
 )0 0نالطشلا نم.تناك اعا اهاكةلءرتلا رت نحنو اذه "نوك فكو

 |0001 يع مقالا نمل هنا ىلع لهي اذهو .٠ نييحللا ترم مع
 ةسنكلا ىف اوراث اما نيقيتارالا نا لعب دحاو لكنا يرمعلف .٠ لوقا

 سيلابسو سويمانؤواو سورراو طاسيءسلا ساوب نيحيلساا تا ود دع



١ 6 

 ليجنالا ىف يذلا لوقلا اذه ناكولو: .مهريثو سونجرواو سورانيلباو

 مهدعب ةسنكلا ١ تاك د مهنابعاب نيحالسلاو سرطب زام هب ىنع امئا

 نذلا نيعيتارالا ءالؤه نم هذ دحا ناك الو ءازعأأ نه ةلظعم

 ل بلغت ال اهنا حيسملا لاق يت محملا باوإ يه تح مهنيارا
 ةيارم ةالو هب أ لوقلا اذه نا ةلاحم ال 2210 ١و قم )

 رهدلا ىت جب ام بولار نلو ميوخا نوتش اولاو لانا رام

 0 0 اا جرخ ثدح سورا نأ نوما 0

 عمجلا اذه ةسئنكاا تابقو هسسارا لطباو سمدقلا عمجلا هحرطف ةيمور

 تٌعرو ناحان اهظمك كاذ ذأ 31 طنا ةسّنق لك 0 5 رأ تعفدو

 جرخ ثيحو . سوماناا لبقتو نقتخم نا اهنوملعي نذذلا نيّقئارالا ءالؤه

 عج هيلع عمتجا كلذك لاق ام سدقلا حور ىف لاتو سويناذمم

 ةسينكلا تلبقو سددققاا عمجلا هحرطف ةيمور فّتسا رماب ةنيطنطسقلاب
 سوبرا تصقا 6 وادم كصقاو لوألا عمجلا تاق عم ملا كلذ

 بالا رهوجنم حورلاو بالا نا لوش نا نيعمجملا نذه ن ا

 ةسينكلا تلبقو . بالا نمو بالا عم لزي مل هلا امهنم دحاو لكذاو
 نايل عمج كاذ ذا ةيك أطنا ةسينك تلبق ام لثم ىلع نيعمجلا نيذه

 دحال نكي مل كلذك نييحيلسلا يأر عم رظن ةيكأطنا ةسينكل نكي مل امو

 كلاذ ذا نويحياسلا هب بتك ام نا امو . نيعمجلا نيذه يار عم رظن

 ةسينكلا كشن ال كاذك سدقاا حور يار ناكامتا ةيك أطنا ةسيئك ىلا

 ةسينك لبقت ل مو . سدقلا حور يار وه نيعجلا نذه يار نا



 1 نأ

 ىلا مهمعفر ىقح نيرخالا نم الو ابانربو نو نم ال ءااذ ذا ةك طنا

 لبقت ل كلذك هب تزعت اه ا املف عمجملا كلذ يأر تمقوتف نب. يحيلسلا عج

 نم مهنامز ف مهمصاخت ناكن مم الو سويناذتمو سوبرا نمأل ةسيئكلا

 املف ٠ هيار تمعقوتف»سدقملا عمجملا ىلا كلذ تعفر ىتح نيسيدقلا ءابالا

 ترسو هب تزعتف هتلق اهاتا

 ةسينكلا تركااو لاق ام خيسملا يف لاتف سوءروطسن, جرخ ثيحو
 قيس رماي هيلع - سسفأي عمتجاف ٠ امداعك سدقملا عمجملا ىلا هتمفر هلوق

 | ل عل ع وت

 عم رظن املا سبل هنا تملعو هلوق ثدحجو سويروطس تفنو عمجلا

 ام وحن ىلع هعبت نا سدقلا حورلا نم اهلع ضرف دق لب عمجلا كلذ
 . ا

 ةرخصلا نع 00 وخر ن كا رع يروطمنلا اها تناف

 0 تئرو حيسملا نم تيقنأو ةسنكلا اهلع تيب. ىت 1

 مد يآر وهو هلوبق سدمأأ حور ضرف ب ىذا دما عمجللا ٍ

 ١ هعابتاب رمؤت لأ تناو شويدوطست تبا كلا كتم بيلاو , سدقل

 نذه لبقت مل ةبنكاا كا كيد ايانربو ساو رام ىلع هنلضفو

 يذلا سدقلا عمجلا 00 نسوبروطس نأ كابفف ريثبلا رول اهو

 52 يبا لقعب تقئوو هلو ًادنس كسفنا تذختاو كل مزال هعابتا
 ' اجلا يار كبق ثيح كل ِرْدَع ال هنا ملعاو ٠ يدقلا حود نفت

 كسفن تننو نمل ود كارفا مك تيت الب امهلا السرتسم نيلوالا



 1 ١

 لوبقب ترمأ م هلو سدقلا جور نم ترما دق يذلا ثلاثا اذه نع

 هل .قفولا سدقلا حور ىلا نئملعت ملو هيأز 5 كلّمع تكرشاو كنبذ

 سوي را, فا ملداف_ عم ءاف عمحأا اذه ىلع .للعاا تدنن تنا ناو ٠ هب قطانااو

 مهدهجل ب يعل, ةبرء نب وخلو لوألا عمجملا ىلع نونجت هءباحصا /

 مو . نولابب الو هنوبيعيو يفاثثا عمجلا ىلع نونجتب هباعكاو سويناذقمو

 كمرلي كلذك نيعمجلا نذه ىلع مهنجم يف رذع كدنعالو امل سيل هنا

 كااغاا عمجلا اذه 2 كدب ف حيبسسملا دنع كلن ودع الا مع 5

 لاق ام حييسألا ىف  الاقو سوروة سدو سوتخطوا 0 ثحف

 ليش 7 أ.وهضاخ - نم م نيسدعلا ءانالا نم ضف امهوق ة ةسنكلا يركلا)

 سدقملا عمجلا ىلا مفر امنكحلو اءهمصاخم نم الو ابنمال ال ةبدنكلا

 ةيمور فّتسا رماي ةينوديكل# مبا عبا رلا عيجملا انيبلع عمتجاف . اهتداعك

 العا تاق م عمجلا اذه ل 0 تايقف امهوق لطباو اءوحرطف

 هنا تءلعو . |.لوق تظفلو سوروةسدو سويخيطوا تصقا عماجملا

 يار وه هنم جرخ يذلا يارلا نا تنقاو عمجملا اذه عم رظن ال سيل

 ةلاع ال سدقاا 4

 ريغ نم اها ع عماجملا ةثالثاا تابق كلاب ام ىبومهي اب تناو

 كنكلو + غبازلا مم للا اذه لبقتالو مهمار غف ًارظن كانا لطجتبونا

 قا دوه ىلع دمعت نا ت'كرتو سسؤرومستذو سويَخيظوا هيلع ترآ
 3 ا هر ةبصق ىلَع تد.تعاو سدقلا حور كل هلمج يذلا

 عابتا يف ةجاجل اناحور انوق توعف كنا ليسو حرش نا كبل
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 تراص يت 3 ةملأ نخل تبع را دق لب هعابتا كياع ضرتف م نم

 ايران, كاريخ“. ىارا ىلا جر“ ئئانرأ ْنم) لقت لترا ناتطا6 أذا

 سار ال نمو 2 رخل ّ كعرطلابو > هلوخس#و كد

 ىتح جرحدت لاز 526 < نساسألا نع لوز 2 تهبشاو (؟) هل

 سوروةسدو سويخيطوا كجرحو كلذك نيلفاسلا لفسا ىلا طبع

 من دخاو لك كياءلخداو 6 مهريخو بوةعبو سوبرا وسو سبسدأثو

 نطافلاخو هيحاص د مهنم دحاو لكفلا >و هبار قذاو يذلا شغلا كن دوو

 (#) "تلصق نم تقبس كنا ىرت الخ سدقملا عمجلا اذه لع تجب مب |

 نا يرمعلف . كاق 0 قف ةلقدد (ق ىلا# ةكعلل عماجملا

 عمجلا مهم نِيرف لكب صقل مب اساور رمزا ةققو سورا

 عمجلا اذه 4 يل يي ف كرت ؟ايردحرل ىذلا

 ٠ هاصقا يذلا عمجلا 8 كاوا نم دحاو لك لوب ام نوداالا عبارلا

 قاف 0 اذه لبق ةضاملا ةسدقملا عم حلا ةمذم كئاوال تنسح ناف

 نا م سدعملا فر 0-5 ملخأو ملوش لقو مارب

 مه يار يأ « 860112169 » تبعد م هعيش ىلا ةراشا ()

 هيلا تبسن :ةدحاولا :ةعيبطلا' باعصا نم ةصاخ ةعيشل معز ءالؤه نم لك (0)

 ةسيئكلا ملت اهاك فلاخ:و ىرخالا نع اهم ةدحاو لك فاتخت همساب تفرعو

 دع ًايقا عييشلا هذه نيب فالتخالا اذه مويلا ىلا لزب لو حملا داما نش :

 كسلوثاكلا ريغ نم نمهرالاو طاقالاو نايرسلا ةيقاعملا

 همالو هباع اذا هيصق لاق (0)



0 

 مهباع ىفقتو ةسدقلا عدا كات ىلع مهنجت ءالؤه ىلع بيعت تنك

 عبارلا عمجملا اذه ىلع كينجم كسفن ىلع بمف اهأيا مهفلاخم ىف ةلالضلاب

 هايا كتتفلاخم ىف لالضلاب كفن ىلع صفا و سدقملا

 رح تع نقسار اللا و 0 ياحي دحا 0 لف سماخلا عمجلا اما

 م ا لثم هب قدلنو هناا هب انرواح ام لث هرواحت ىتح

 ام حييسملا ىف ا جا سويجرسو شروقو سوراقم جرخ م

 مهنولداجم ءايالا تم 1 و محلوق 53 2#

 ع مهنم 5 همراص مهنم ةسينكلا ل 7 موق ل نوعدرو

 سل الا عبجلا ع ّ 0 مهتعفر لب مهلداجت ن و

 ةنسكلا كاعف موق لطباو مهحرطف () ةيمور فقس رماب ةينيطنطسقلاب

 سورام ترجهو هلبق تناك ا عماجملا.تلبق 3 عمجلا اذه ةسدقلا

 مح وق تةصرو هبادكاو

 ةالسرتسم كلاثلاو ىناثلاو لوالا عمجملا ت 5- اق(

 دول اف . سدقلا حور كرما 11 1 2 و المبلل

 / م تركسو سدقلا حور ملت هنعمل 0

 ترم دقو ةماركلا كنم نوقحتس نذلا ثّئابا لع تلقاف هدعب حصت

 تالا ”تاكلاك مهاثل تاعجو مهدح ىلع مق نا سدقلا حور نم

 اند ناطسشلا نم كلظفح ناك يذلا جايسلا تكتفو مهدح ليزو

 م عماجملا ىلع نييئامورلا راب>الا .ةسائر اعاد ا ّةارق انا نا ارت 00

 كيل وثاكلا لوش
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 ناف . كالملا ىلا كيدؤي طيرفت ل اذن تانانلا ةكاسفف نيف نكع

 نم كلبق ناك نم كقبس دق هنا عاف سدقملا عمجلا اذه ىلع ا

 ءىث هنثب ملو هحرط يذلا. عمجلا ىلع مهنم قيرف لك ينجت ىلا سيسارالا
 كلوا, ىلع تيت تنك ناف. هبلق ىف ناطيشلا بدا ام لك هب ّىدلب نا نع

 ميلا اذه لع كينجت ين, بيملاي كسفن لجامف,عماجملا كلت نبع مهنجت
 00 بير آل تنك ناو. .ركدشر ىف لخداو كبت نع” دتراو سداسلا

 ناو الصا كسار نم راذعلا ملخاف ةسدقلا عماجملا كلت مهبصق كاوا

 كلذ ذنم تناك سيسارا لك لوقب لقو كباعتتاب
 نع ةماع نييقطارملا رشعماي مكينجت نم غلب نا ىنع ام نكلو

 : ءايشا ةثالث دحال ةسدقملا مماجملا هذه ىع كدحا مني امتا : عماجملا هذه

 .روج وا لهج نم هب ىضق ام سب هيلع مقنب يذلا عمجملا نا لوب نا اما

 .لبق الا يغب كلزإف كولملا دحا هعمج اعا عمجلا اذه نا.:لوش نا اما

 هيلع مقني يذلا عمجلا اذه لبق ناك يذلا عمجملا اذه نا لوب نا اماو

 ئنبط ال كلذاف هنم صقنت الو عضو دق ام ىلع دازب الا مزج دق اك

 ْ : هدعب يذلا عمجملا اذه لش 1

 لهج لبق.نم هب ىضق ام سئ هنا احملا هذه ىف دحا لاق ناف

 الا منور“ هلا لنج لبابق بار لوقا !ذه/لئاق لهدا قف روج وا
 ةيضقل لذي نا .نم هتعنمو ةمظعلا هتلخادتو . هريغ ىلا الو هيف رظنم نا

 ىموم شومان نوعمس ام ةلاحم ال ىلاحورلا توملا بجوتساو عمجملا

 دبتسن نا وا عمجملا عم رظن هل نوكي نا ساناانم دحال نذأي ال سدقلا



 ا١ا/لا

 صحم ال 3 1 للا ةرركا لم 9 9 عمجملا ةّضق نود ةسفن يا 7

 هنم هل

 َء 2 هعج اما هلا هلع مهب يذلا تا ىبقيط رهان

 مم لك ثد 5 3 ةيكا نم لبش نا ىنش ال كلذلف

 1 نم كام اممم داو لك عج ج ا هلا 8 ةينارصناا لحتت» نمت دحا

 . ريكلا كاملا نيطتطسق همج انا ةيقي عم نا دحا لك اذه فرعي دقو
 عمجملا و . رييكاا كامل سوسودواث ةذيطتطسقلاب هعج يناثلا عمجملا و

 47ج عبارلا عمجلاو ٠ ريغصلا كالا سّوسودوأ ستتكاب همجح قالك

 سونا طس ةكطنطسهلاب هعج سماألا عمجللا و.كلملا سوناض رم ةئن :ودكلخ

 نا كأملا .نيطتطسق ةيطنطسقلاب همج سكاسأا ممجلا و سلا ل

 ناب سداسااو سماملا عمجلا ىلع تمقت نا ( يتيلثونم )ا تاو ٠ لقره

 كو نانا امبف ترهق ءكولما نال البق الا امحتسا دقو امج كولملا

 لك نال ٠ هلق يتاا عماجلاو عبارلا عمدجلا تلق ثيح تسنضانإ 3

 دحا يف حرط قيطره لكو . اذيب دق م كلم هعج اما عماجملا نم دحا و

 مجلا كلذ عج يذلا كلا نا لوقو كدع لثم لمي دق عماجملا هده

 ناف ٠ هيلع عمجتملا كلذ عمتجا هروقبو هوحرطي نا ساناا رهق يذلا وه

 ايم كوللا ىنوأل نايحاا نده ةيضق نم قس . الأ تا تيزجا

 لك ءافتنا مىباعصاو سوراو سوزاذةاو نييروطسنااو نييبوقعبلل ز ل

 قل ناو . كاسر فم عا هنأ هحرط يذلا عمجلا ةضق نم مم قيرف

 الف اهأبا كلا عب عماجلا كلت اناّضق نم اوُمس نا كئاوال زم ال



 و

 امانا كولما عب نيعمجملا نذه ةضق نم ءافتنالا كسفنل نزين

 كالملا ناب كلحرط يذلا 0 ينوقعي اي تناو

 ٠ هلو هيف سانا فلك كلملا نال هتضق ليش ال نا قدتس كلذإو هعمج

 ناك ذا هلبق اناك نذللا نيعمجملاو ثااثلا عمجملا ت اف 4 تس“ ام ساق

 سوينا ذممو سونروطسن عسواو ٠ ءاولما نم كلم امهم 0

 نم هيلع ترج ىتلا ةيضقلا : مبنم دح او .لكل بقت مل ثيح ًارذع سوراو

 لوشو كنتلع لثع كنن ءاوا نم دحاو لك لّسي دف ٠ هحرط يذلا مم هدملا

 اولبتي نا سانا رهقو هيلع عمتجم نا هحرط يذلا ا نا

 عب عبارلا عمجملا اذه ةيضق مفد كلسفنا تزجا ناف٠ مل كلذ ةيضق

 ناو . هحرط يذلا عمجلا عفد كاوا نم دحاو ل مل زجاف هانا كلا

 هحرط يذلا ممجملا ةيضق عفد كئاوا نم دحاو لكل نسال تك

 ١ [ذاع ًالاَط كت الو عبارلا ممجلا كلذ ةيضق مفد كسفنل نزين الذ

0 
 تر 0186 ةنللا هذه كلع ىدت كلذك ىلروطسااب تناو

 عمج كحرط يذلا عملا ىلع مقنت نا كل سياف (نييثيثونلاو ) نيبيومعلا
 00 راو سوبادقم تفسوا دفف آلاو هتاضق كلذ مفدتو هايا كاملا

 نواتعي يرحل دّقف هحرط يذلا عمجلا ةيضق امهنم دحاو لكمفدب 18
 هتلق امم هب نمؤت ف لك" تمده دم اذه ' تلعف 'تنا ناو 5 سلع لك

 كلت نم دحا بيع ىلا هب لصوي سيل ليبس اذهو . نيممجلا كيذ نم
 اومدخم نا امل كوللا لآذ ثيح حيسملا دمحت نا ةسينكلل يخي لب عماجلا



 اما هنامز ف عماجتا هذه نم م كلم لك نال اه.ءلعمو اهعءاب

 ءان آلا نيكم بعشلا ”فكيو هنافيضب هدفرب ناك ذأ عيمجا 100

 نع مل هناف كاللا اماف . هتبضق ذيفتو ةعدو "وده ىلع نيدلا ىن رظناا نم

 ناك اا ورق * ىف ةيضفاا تاب نم مو ندلا رما يف 0 هيلا

 نم ندلا رما ىف هب اوضق ام لك ةلياق 8 مه ا ءاب الل ًانداخ

 ةقئارالا رشعم اي مكتم دحا ناو . رظناا نم ءىث يف مهكرشل نا ريغ

 عماجلا هذه كوللا ةنوعم باع مويلا ةينارصناا ند نولحت نذلا

 ىلا اثداعاو ىراصتاا يديا يف ام لك هلق نم لطبا دف اهابا مهروضحو

 لثم لاق نا اندحا يلاب الف . ةثيدحلاو ةقيتملا بتك خسفب كسمت نا

 سدقلا د 2 سوئنادكم لثم لاق نا وا قولخم ناالا نا سوبرا

 فئذ لكم ةيعرلا ظفاملا ةسنكلا طئاح ملثو لاق املثم لاق ناو قولخي

 ةّبدوم ةينارصناا رّيصو هلكن ددلا دسفاو اهنم درط فطاخ

 يذلا عجل ف ةةافا رجلا نم سرق رم ناك قرط رهاب تلق ناو

 وه عضو امم صقن الو دازب الا مح هلبق ناك يذلا عمجمل نأ تل ا(

 الوقت كلا ملعاف « لبقي نإ هدع ناك يذلا عمجمل اذهل ىني ال كلذكو

 عماولا هذه نم عمج لكح ةبضق نال . هتناغ ام يردت الو هلقمت ال ام

 ءاد ةسينكلا دسج نع هب عفدت سدقاا حور هئيبم ءاود يه امنا ةسدقلا

 ْ عمجملا كلذ لوش ثيحو ٠ عمجمل كلذ اهمرح ىتا سيسارالا كل

 دحال سبا ىنعي اا هنم صقنب الو عضو دق ام ىلع ديزي نا دح ال :نسل

 ريغ ءاود اهانمرح ىتا سيسارالا هذه ءادل لمجم الو انيلع ضقنب نا
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 هسفن ىلع ضقنب ال سدقلا حور نال ٠ سدقلا حورب هانئيه يذلا اذه

 دعب ىرخا سيسارا ضرم اهف جاه نا.ةسينكلل عمجا اذه لوش سبلو

 اهؤابطا مه نذلا ءاب الل سيلف امحرط وه يتلا سيسارالا كلت ضرم
 يف جاه يذلا ضرملا وه ىصقا م ضرما كلذ اهنع اوصّدو اوءمتجت نا

 ضم نك بلع مكحتسل ناكل 2 ا عمجلا كلو للف ولو ٠ هنامر

 سدقلا حور فالخ اذهو ٠ اهآوادم نم ءايآلا عنمو هدعب نم ثدحن

 يك رهدلا ىلا لوزن ال نييحيلسلا نع ًاضوع عمالا هذه لعج يذلا
 ام لكيف لوزن ال هنم ًاملخ اهتعاطب رما ىتلا عماجلا كلت ىسوم لعج دق
 0 ا 2 نم فالتخالا نم ثدح

 مارح اما هلبقت يذلا عمججل نا ٠ لوقتو جات قيطره اب تنك ناو

 دّقف «رخآ عم هدعب 00 0 اهنم صئش الو هتلضق ىلع دار اللا

 00و رام نال . رخالاو امم لوالا اهلك عماجتا لطب نأ كل' ناخ

 اهملع ام ريغ اهماس ءامسأا نم كالم وا هسفن وه اهاثا نا هنا ةسنكلل لاق

 سور آل نيطره اي كلوق ردقب لوقلا اذه نم مسنا دقو . مورحم وهف

 الا مرح دق سلوب رام نال كمي ام ليقا ت دو ةصس عمج لوش نا

 ا لو نا سونادمْلاو . وع اهملغ دق ام ريغ ةسئلالا دحا مع

 دحا 00 ل رام نال مكمياعت مكنم لبقا ال يفا يف اغا

 ا مارح دق مكلبق ناك يذلا عمجملا ناو وه ةيلع لق ام”ريغ ةسنكلا

 كدنع اذه نسح ناو. ابهنم صقن الو هتيضق ىلع داري الا كلذالثم

 الو ةثيدحلاو ةعفتعأا هةر هر أ ىلا ا دقق قطرهاب



 اه

 نا هرضي الو . قولخم نبالا نا سورا لاق كلو نا اندحا يللا
 دجا ىلع باغي الو . قولخم سدقلا حور نا سويئاذقم لاق 5 لوش

 كلبق نم تزيص دقو نييقيطارحلا نم بحا نم لوقب لوقت نا

 ادب الق اماقيتةاوع ةنارصلاا
 متمهف امكرو ةقثا رملا رشعم اي نوركّذت ام ىلع رمالا سيل نكلو

 دق ءابطا ءايالا هبشنو كاملا نا ةسدقملا ةسنتكلا هبشن 1 لب ءايآألا لوق

 . متسو ءاد لكح هنع اومفدي ناو هدسج اوظفحب نا هنباب كاملا مهلكو

 اذ نواكولا ءابطالا ءالؤهو . ماقسالاو ضارمالا سيسارالا هبشنو

 هارتعا دق كالا اذه نا دسج رظن نا ةتبلا مهدحا الم 2 تفل 1

 دحاال ب نشنل ”ةنا*< لاف عقل هيه ءاودب هدسج نع ضرما عفدف ضرم

 اذهل“ نأ قيمتها نأ“ ىلا «اوانلا اذه نم انانف زان نأ لال

 هل اه ىذلا ضءرملا كالؤ م اع نأ حلل نودع سل هن ديرب اعا بييطلا

 بيبطلا اذهلوق سباو.وه هب هللاع يذلا ءاودلا كلذ ريغب ءاودلا كلذ

 دلت حلا نعم كالا نا "لن وطرد ثامنا كالا ل

 ةكلمتلل كللملا نا رلسا دقف الاو هومللاعت نا ناطلس اس مكل سلف ضراا اذه

 هل نال كلملل شا راصو

 نيسارالا ءاود أيه امنا ةسدقلا عمال هذه نم مج لكشلذك“
 سسارالا كا ضر مالم غلاب هاو ىأ نسالاا معا و هئامز 9 راثينلا

 دق ام فالخ اها 95 نتتسارالا كل" اع نا ناطلس دحال “سل هناو

 نيسارا تراث نا هدعب نذلا حورلا ءابطا زمايملو . اهتاقو هب وه اهللاع
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 اًّودعو حيبسلل ًاشاغ ناك الاو ه امنوعفدي ءاود اهل اوئيم الا مهنامز ف

 مههف اهشاو ٠ قال نوكك ل | :سبملا 0 هعمج 8 اثاحو ٠ هل

 مدا ةيرذ ودع ناطيشلا مكب رس نعل. ءانألا ! رق 1 ااا فدل

 ' يه ىتلا عمجلا اااضق مكتمذع سدقلا حور ىلع اوف”دجت نا مكل نزف

 ثيح ,اًولاق مهسفنا نييحياسلا نا مك ربخا دق م سدقلا حور ااضق

 سدعأاحور ىار هنا م6امز ف او يتأا سسارملا 0 ةضملا اوحرخا

 ىلع ضمت دق كحرط يذلا عما اذه نأ قيطرهاب لوقت ثاعلو

 كلذلف ٠ همالك ىناعم شتش نا ناسنالا بهذ اذا هلبق ناك يذلا عمجملا

 ىلع ضمنت ال سدقلا خدر "ا سدعملا حود نم سل هنأ تمحز

 جمب كل ءىفب سلو لفمعا١ ظياغ كنا قيطرها كل“ لوقتف .٠ ةسفن

5 0 0 00 . 
 نم كدرط يذل عمجا اده نا نظن كنذدلرت كتي جاجوعال سدملا

 عم كرظن كرشن نا كل سبل نكلو ٠ هلبق يذلا ىلع ضقتن دق ةسننكلا

 دي ىلع سوماناا ىب سدقلا حور كرما دق ام لقعت 0 عمجللا رظن

 _ كقلل الاو ةعزع عمجلا ةيضق لبقت نا كيلع لب ٠ ءاينالا سار ىموم
 اطخلا هنم جرخم نا لسرا عمج لذخم مل سدقلا حورو.يىناحورلا توما

 مك هيلا ندلأ رد | نم هيف فلتخم امف ر اناا, دا دق ذا هوجولا دحا ف

 ساناا ىلع ضرف يذلا: سدقلا حور ناك الاو ٠ ”رارم كل انجن ض وأ دق

 اشاحو هنم مهل جر ىتلا ةلالضاا ىلا ساناا دوقن يذلا وه هوعيطي نا
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 ف راذنن نا قيطرهاب كلسةتا تزجا ناف . كلذ لعف نا سدقلا 5 ظ

 يذلا عما فلاخ دق هنا لوفتو هلوق شتفنو كحرط يذلا عمجلا ةيضق :

 هحرط يذلا ةيقين عمج ةيضق يف رظند نا سونر ال غو دف هلبق ناك

 رظن نا سوينا ذم زجاو ٠ نييحيلسلا ليجتا يف أل فالخ محلوق نا لوقو

 ممل ةيضق فالخ موق نا ل وو هحرط يذلا ىفاثلا عمجملا ةضق ىف

 ىذلا عمجلاةيضق عم كر اظةكرشت ذاءاذه سعت سلا كلت طك لوالا

 نوذأع سلف ةماع نييقس ارا ريثعماب : .مالكلا لق كبح اف تا زط

 ةشيقلا | ماهل هذه ىلع للعلا ا:معتااذا ريل الو سدقااحور نم مكل

 يدد ىلع يلا رم ةاطابف الاو.تبابسالا دحاب امتضق اوفلاخي وا

 ناكح دقف ممهلا .ةيضق لبق ال نم لك لتقت نا ءاننالا سار ىسوم

 لا مل ةجسفلا يردعل

 ىجتلاا كلذ سرس ا نا عيطتسا الو. عمجلا كلذ ىلع ىنجتي نا

 9 هلأ نبا دعا ةنعلا ب نسدقلا احمد لم ل نكلو . توما نم سو

 ءانقتساكلذ ف لعج و ..ناك نم ناك عمبجلا ة ةيضق فلاخ نم لك ةعز 3

 ريغ وأ عمجلا ىلع ىنجتلا ف توملا .نم اهللا ديحت ةجرف هنم دحال نككت ملو

 . كلذ اوماغاف ةماع-ةطارملا ةفاكاي مكمزاي كلذك . تابسنالا نم كلذ
 يفاحو رلا توما هتيع .يسملا .ناف ةسدقملا عماجلا هذه فلاخ نم لكو

 مكتكس يذلا نم اورظناف سدقلا حور ةناكس نم مكبولق لطعو

 ال 000 نا سدقلا حورا نوفلاخلا اهنا مكلك اوملعاو

 ا كم هل ردع الو :دشإلا قيرط هل حضو دف اماع يعانا

1 
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 سي ونبأ اع ال اهعابئا هنلع بجي هناي ةفرعملا ىلا هِلَمع ىضفا ىتاا ةسدهلا

 نع ايام حيغ ودق. تررككي نع ترغب نا نع رجا !ساحتا

 ملعلا مكنم يعادي ن ا هلة عماجل هذه بشي مل نا حيبسملا سرع

 ضع نع مهعماسم | وفر ندلا ني.يسرمأاو دوم ١١ راخا هبشد اا هناف

 مهجلتخا اركس مهر كساف مطوع ركع ةرثخ نم مهل اوفرغو ندقلا حور

 | ءارتفالا عمل اوننازو مهقوسل سومانلا ناك هيلا يذلا مييسسلا لوبق نع

 حور ةعاط نع مهبولق مف رصف نيك اسما ءالؤه ميررغ متا كيذك . هيلع

 ةضاضف نم مل متفرغو ٠ ةسدقلا عماجتا هاوفا. ىلع قطني يذلا سدقلا

 اوفادجن نا مهوننلجو مكبواق ىم سدو كرات امو مكلاهذا ةءالجف مكل وقع

 مكعباا نم متمهوا: متكلعاو من "كله فيك هللا مككلاق سدقلا حور ىلع

 ةدلا منهج ران زد يع طي علا نهواو مل رق .ىلا

 ءا: زعو ًاسنا هكاله يف هل مترصو ٠ هتككالاو هل ظ

 ىرخا ةيحان عما موق و ةحان لزس نا مكنم ناسلالا ديرب ل له

 عمجلا اذه اونا ةماع سانلا انهما الا ::لوقو سانا كدا يذانيف

 اا كيجتسا نكفد عمجلا اذه نم مك حضااو ملعا يناف ينوقدصو

 '!سانا نود ىناطيشلا ئمعلاب لب .ةيئاحورلا ةمكملاب .تزف دق ن يكتب نأ

 ناك ,دقاؤ.. محلو كسفنل مهتشغا لب سانال.سانلا:رظنا "ترصو.مهاك

 سانا. لدي .نا كيه كسفنن نظت دق 6ك اند سدملا ير ) ىنذ

 دق مك ةسدقملا ةيتكداف محل كفصيو كاعضوم اوفرع ىتخ امدق كيلع

 تامالع ةسسدقلا بتنكلا يف كل:لمجتو انركذ يذلا عمجمل اذه فصو
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 ىلع سانا دهجتو سدقلا عمبجل اذه ىلا اموا دق م ام كيلا ءىبو

 ىمحالا اهما بحتا كلذ نم سبل نكلو عمجا عابتا ىلع مهدهجا جي كعابتا

 . كلثم نع ساو رام لاق م قَحناذامو لوقت ام يردت تدل يذلا

 كلذ نال ةيحان لك نم هيتلا كنفيتك او كلف ليلا مك سا دقو

 عمايل نول نذلا ءايمشالا ءال وه نم بجعلا نكلو ..ةهالبو 08

 مهناسرا 2112 دقو سدقلا حور مهرما امال اوداقنس نا ةسدقملا

 ىما دوت ىمصا نا : ليجنالا ىف انبر لاق يذلا ىمالاك مهدوقت 1

 ةلالضلا عم موسفنال اوذخت نا او رثك او . ناطتس ةتوملا يف اهالكو

 هي رش لاو لل م +) سلوب رام لاق ك مهعمانم ةغدغدبو كلثم

 يذلا انهلا مسيسأا ركشنو دجمت انناف ةسدقملا ةسينكلا ءانباو ةيسكذوثرالا

 انرصقسدقلا حور اهناسل ىلع قطن ىتلا ةسدقلا عماجلا ةعاطو 1 نطل اناظعا

 فطاملا 37 ناطيشلا نم هظنحم انلسوةمتغ ريض كلب اسف ١

 هل ةسارف هذعلافةةلنكلا"حوارغاندفلا ارم ضورتس نا انستا دصر يذلا

 ةسدقلاهتسينك ةرخص لع انتِ نا حيبسملا عوسن انمللاو انبر لانقفديل

 طسوا انلاومغ ”الع 11 هع كف لا ل اك انقس ودنا

 ةذعلا ّثاومسلا توكام ثرئو احن اهم ىتاا هااصو ظفحو ةتءاطل |ةولق

 حور ايف: سدقلا حور نم يذلا سرظب راقي شاند نعآتم ناك نم لكتل
 حوار نم دست يذلا هلالا نا هلالا يلزالا يالا حيسلا ةفرغم انمحلا سدقلا

 ما او دملاو للا دجملا هل انصالخن ناش يف ءارذعلا ميرم نموسدقلا

 نيمأ ن نيرهادلا رهد ىلاو ناو ن آلا سدقلا حورلاو تالا عم



 ل

 « هبط

 بي ابنلعل ريخالا ىلا .هائيقبا اءاو . لصالا ىف رميملا اذه لحم انه نكي م

 اتم دقو انت>لسن نم صقن ام ماءأو حالصا ىلع اهب نيعتسن ةيئاث ةخسن ىلع

 بتاكمو ابروا بتاكم تاطوطخم مئاوق نم اندب هلا تلصوام ىف كلذ ىلع

 نأ نم افوُخ هتالع ىلع هرشن نع انل وع كلذلو ٠ ائتلاض د مف ةيقرشلا اندالب

 ةخسألا نم ثلا اهلكا ىتلا تاملكلا ناكم نوكي الثلو ٠ .هنم ىتب امب مايالا بهذ

 ىلا برقا هنظن ًامالك كلذ ناكم انمضو ًارارم مالكلا يقايس عطقتيو ًاغرإف ,ةيلصالا

 فل وملانم ال ام ها يراقلا لعل « ٠ نيتمالبلا نيتاهنيب هانلعح دقو فلؤملا مالك

 باوصلل ققوملا هللا هعذ وم يف 0 لك عضوي هما ةخسف تدجو اذا ىتح

 م
 رمبم

 « هقلخ نم » هبف لحم نا بجا ايف لولفباو دسجتا هلل ركسي نم ىلع درلا ف
 يف شرعلا ىلع هسواج ةلزتم, ةرهطملا » ميرم نم ذوخألا دسك ىف هاولح ىف:هكاو

 نا رج يفقسا سرودو ريك هعضو 9 ابا

 اياطخ نارفغ» يلا ليس ال برا تنتا دق اذهان « لوقت .كلعلو

 امشحت ىتج امل ضرعت ءو نإالا , اذه. تلح يتلا عاجوالإب الا سابلا
 قب نكأو «ميونذ نع» انم دجاو لك ايجوتسملا «ةبوقعلا نع ءافوه اع

 01١ هلآلا» ليكو هلا وه يزتلا ناالا , اذه تنك هربت نا كلغ

 ىلا اليس عيطتيس ال يت عاجوالا » هيلا لصوب ىتج ٍدسج هيوحم نا

 هل م ةءابن الو دودحم الو وجم ريغ « هللا نا لوقت » نحف . هب قوجلللا

 هل  |هفا ممل رهظي .ناديبحا هنأ م ثيحنم قلل رهظي نا كرابت «ءاش هنكك
 مويس دس سو سس ب سرس اس سل



 املا

 محل ةعفتمو غهلل# ةفعن هنم اذنهو ٠ مهل حاصي يذلا عضوم ا نم همالكو

 هل ءاثتبا «هرارق ةلبلط يت و مهلومع تهنسل مهم كلذ لعب مل ول هنال

 هلطاردف كلذ نيئوادم اوناكو , ةتفرعم : نع رارق الواوده مهن اك الو

 اللول محل ةحار ال يتذلا هكاردا ىلا مم .ارطضا ءاذه عمو مهذؤي الو

 مهتلخ أم لوا ذنم « ءاهسلا ين هيلع سلجم ًاشرغل لعجن كلذ لنا « نم

 ل

 ينأا اخيم , لاق أك هنم هروماب مهلا زعويلو « هيف هل و نودجس اونوكي

 ةحسمالا» اج , ةيبون همر لحال ناجع ليل ا هلا برأأ «تار

 دغصي ىتح باحا يوغب : نم برلا لاقق هلامث « نعو هنيع نع » نينطضم
 ماقو حورلا جرخف أذك كاذو اذك اذه لاقف « داملح تومار يف طّمسو

 .اذكو اذك.لاقف ء ىثت ياب برلا هل لاقق » هعدخا انا لاقو ترلا ئذن نيب

 5 ,::++ كولم مز لمفتو ردتتت كلاف اذكه عنصاو جرخا بزلا لاقق

 انك م هنم هروماب مهلأ زعويو هتكئالل ' « ودب و ًاسرك برا نائىرت الا

 0-5 لاغ يسرك ىلع اسلاج ٍبرلا تا رنا « ايفشأ , لآقؤ

 ةلس مهنم «دحاو لكل نوما نونا كة نمو لكش ا "ذات هلايذاو

 ء مهاجرا نوطني اهنم نيحانجيو مههوجو نوطثي ه اهنم نيحانجم ةعنبجل
 سودق ةبحاص » ىلا مهنم دحاو لك خرصيو « نوريطي اهنم نيحانجتو

 :+ سشأ ) هذخم نم ٌةؤلمم اهلك ضزالاو ءامسلا توباصلا ترآ « سودق

 سلجم يذلا ىمركلا هاجت نوكي * هلل» ةكئالملا تيبس نأ ىزت الا ١-#(

 «هلآلا برلا» هيلع
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 مانالا نيت سلخ تبصن ٠ ىماركلا كر لاق «.ىنلا لايئادو و

 ران بيم هشرعو قلل نذ رملا فاجأ لعشو جاتك ضم هسايل ناكو

 «و ٠ را مما جرخو يرحم هماما نمو ل يالا ارا العو

 00١1 نوطرمم تاور تاور هيدي, نيب نوموه فلا فلا سلج

 '000] كنأ كزابم هلل لبان نانا نونا يف مهو ةيتفلا ةثالثلا لاقو

 لالج كر نوع تنا كرابم ٠ مبوركلا ىلع سلاج تناو ججحالا ىرت

 ( هع : مادر ككلم

 ا ؟) هيسرك ءامسا يف براا : ىنناا دواد لاقو

 انآ لأ ادا ترا ةلفاف تخلو انفلات دركلا هسولج ىلع

 : كلذ 2 مهفل ا ََن اعالا

 ال ىبركلا ىلع » هسولل هللا نا لوقي نا ردق « مهم » دحا الو

 «عضاوما لك يف هّللا» نا اناك لمن لب «ءامسلا نم عضوم لكن نوكي

 لل ءامبلا ىف هتك ودب ال“ هنإة ريغ املك« ءامسلا ءىلام وهنا منو

 ال مهو هيف هللا لولط «هللو يلا رع تاع اردنا داق نم

 ةيامن الو عضوم لك يف وه يلزالا نبالا نا فرعن نحن كلذك . نواهجي

 نيغ عضاوملا « نم عضوم يف» لولألا ىلا جاتحم الو ءىث هيوحب الو هل

 يذلا دسملا « يف لح صلخم ىلا رشبلا » نحن انتجال هتمحرب كرابت هنا

 يتاا عاجوالاو مال الا , ىلا هضرعو » ةرهطملا ءارذعلا ميرم نم هذخا

 لح , كلذ لجالو » سومانلا ةنعل نم كلذ انادف « هب تاح ه اذا تناك

 «كرال » ءامسلا يف شرعلا ةلزنم «دسملا ١» اذه انل راصو هتمحر هبف



 ا ا
 00 مقداد صلخا هل 1 ناصح يذلا 2 توهاللا لش دسنلا

 نماناا نع:ءادف هب تاح حا ىئابصتللا: أ ضارعت

 !كاذت هدأت نورك انا نيفل الا .لاب اف

 ة6امللا 6 ْنّشرعأا ىلع ؛نسلجع: هللا“نا نولوش مهو ةروطملا ءارذعاا

 النا اماو .. نولوقب نيذلا لثم اوبس ال نا نا

 توريعي نذلا لثم اولوش

 ل ذوخألا دسللاو ا شرعاا نا لوقت كلعا نكلو

 ٠ دسألا يف لحن نا هل ركن دقو شرعاا يف لح نا هلل ركن ال كلذإف

 ال ا اهلثم ناكولو ضرالاو تاواهدلاو شرعلا نا : ةانيخ اب كل لوقتف

 « ل مك نم نم ذوخالما هئرطا#]

 وا كلذ نع قاض ام سيلو . كرابتو لج هعسا نا هلل ةّقيض ددع هيصح

 شرعا فل وليك لانش 1ةهأ ئتلولبع ارا عسنا

 دا اذهل هدانا قالا لقيتو سالم نسا ا ١

 تعا لوم ل انناعالا+ كازا سيل ةقلالا يف شيرملا نا كلان
 هللا نكي لو 4 2 نم هيلع مركا اذ ناخي ل هللا نا نحن لوقتو

 نامل ىدالا ناحلا اذه نب . هلع هتلخ مرك ا ىف لولطا ع نم ززهت

 نأ هنم هّللا'ز زرعت يذلا سدتناا نا 3 مدش ا يما لك نم هللا هب لحب

 ةئطخا هف تددام مرم نم ذوخألا دسللا اذهو . طّمف ةئطخلا وه

 ةئطخلا الخ ام ءىث لك ىف انمشا هنا لوسرلا سلوب لاق مك طق ةكرح

 ىلا هنود ىما قاف نا 5007 هف ىنأا أعشا لاقو ( :١6 ع بع)

 منصي مل نال . هتوم لدب ءاينغالاو هنقد لدب ءاسجلا ىطعم اناو تول



 دبعتب هنأ هيف 5 نيل و1 خر ادق فاما با زث وليع

 مش ءازعاللو . ًاريثك ثرب كلذ لجا نم لمتحم مهاياطخو ن.ريثكل
 لص ااتيد وهو قاسفأا عم بس>و .توملل تملسا هسفن نال. بالسالا

 هلاق هلك اذه ( ١٠١ : 0 نئازا لشن ميملمت نا تو بزر اا

 علطي هرزج نم ةرهزو ىس لصا ن م ًاصع جرخت اهنا 2 لاقو ٠ ايعشا

 حور ةوقلاو ةفرعما مي ملاو ةكحملا حور هللا حور هيلع نأءطتق

 مكحنو لدعلاب نيك اسملل ىضق خش هلا ًاضيا لاقو ١١ :٠( شار عرولاو رللا

 هرصخ دشن برلا نا لاقو ( :: ١١ شا ) ةمامتسالاب فارشالا ىلع

 اين رثثع دحالا ىف هللا لاقو ( 0:1١ شا ) هبناوج طوحن ناو لدعلاب

 هبياصونمي (؟ : : الم هحناوج ىنع مكبطو رب مش مكيلا ثعاب ينا هيف

 توهاللا ناككلذكو. قل بان علك ا سمش وه حيبسملا دسخل
 قاخ م لوالا م ويلا ىف رونا١ اخ هللا نا 6 ل ل هاك

 ىف هقاخ دق ناك يذلا راوثلا كإذ هيفولجاو عب للا مويلا ىف سمش ها

 توهاللا ةلحم رم نم ةرجحألل هما انه راي كلذك لوألا هوبا

 اذهو ٠ مهلك قاخالو ةكئالملل همالكو هلاعفا ودّتو اهرون قرشل هنم

 ' الكبت دب كرها ايه لالا نبإلا اهتم هلخاو املك ةئيطلا
 لكح اذن ل الع رابغمف توهإللا لولح دعو .. هيه توهاللا

 ضح يلزالا ئالا. نا ريغ ةوقلاوو ةمكل-لاو ربلا:نع تبوهاللا .نخافم
 لاعفالا كربو سانلا نيب باع فاك وأ كنيس ىف هرهظب لف هتوهال لالج

ْ 



 هركش هيكل كلذ ريغو مونلاو ل لكلا نم هش رهظت ةسنالا

 يتلا هك م عرف لا و مح هيلع يرتجمو ناطيشلا

 ىلع تناك د١ ناطنشلا ةحل ةلاطباو انتئطخ نم ًاضالخ هب الواح ” 1

 هركم ريغ هتعاط يف هلوخدب مدا

 ثلاثاامويلل هماقا انناش يف هتوسان لساو كلذ نم هريبدت ىف املف

 ىلع هب بتر ثيح ءاهساا ىلا دحاب هبف علطو . هلكه لالج هنم ضافاو

 نا هوبحم هعقوت كانه نمو. دسحتم ريغ لبق نم هيلع ناك ئذلا شرعلا

 تاومالاو ءايحالا نيديل هتكئالم دانجأب باحسا| ىلع دلل كلذ ىف ,قجب

 ١١١١ عار لمع اع دحاو لك فاكيو

 ام وه يذلا ىسنالا دسملا اذه ىف هللا لولح رك نمث بجعلاو

 قسوم هنم ملك يذلا .جسوملا يف هلواح ركت الو هقئالخ مركا اح ان

 قدارسىلع هيف طببم ناك يذلا تاخسلا دوماع ىف هاولحو (*+ :عرخ)

 مهنم دحاو لك دوماعاا كلذ وحن ليئارسا ونب دجسنو هنم هملكيو ىسوم

 فيعيسلا نا ءانأ «نو ركل لطيكف .( ب :!م+ وخن) تناك ق ريح هتملكت ةحيان 1

 /ةباحيبا دؤشأع ىف ليئارسا | ونب هل دجس اك ى ملالا دسملا اذه ىف هلل

 اهلخ مرك ١ ءامسلا ام ةباحسلا ن م ًاتلخ مركألا ىسالا دسللا نأ يرشلف

 اها يتلا بهذلا ةحيفص هللا رماب ىموم 000 ثرحو ٠ ضرإلا ل

 ةعءاس لك هونبو وه نلخدي ال كاخا نورامل لق نا هللا هل لاق 11

 ةباحسلا يف لجتم ىنال توم الثا نارفنلا هاجت رتسلا نم سدقلا ىلا

 نارفثلا ىلع ةباحسلا يف ىرب هللا ناكاذاف (؟ : ٠١ حا) نارفثلا ىلع



 يف هللا اوار ساناا نا محلوق 0 ىلع .دحا نركش. الف لاق كه

 ىمنالا لينا

 سدّقلا نهدب امهذو اهنماقأ هللا هرما ىتلا ةبقلا ئدوم ا انقسحتلاو

 ماكي هللا توص مصل ناكو اهف هللا مكمل اهلخدب ىموم ناكدب اهسادقو

 موراكلا طسو ىف دهعلا توب قوف ناك ىذلا نارفغاا قوف نم

 لك ناك لب ةعساولا ةيقلا كلت ىف ن اك هللا نا اركفس يق تيل بدع)

 نيب ناك يذلا نارفثاا اذه .:رم الا ىبوم ملكي الا بحاو عضوم
 ضراللا فو ءامسلا ىف ناكهلالا نبا هلالا ىلزالا نبالا كلذك 1 وداكلا

 هدخلا ىذلا ىسلالا انكيلا اذه نم ساناا ماكي 3 بحاو عضوم لك

 0 مي رختو ةضايقلااج بتكلا عبتن نا اديارك .الول اها رماملا ا

 سانا ماك هناو دبل ف يلزالا نبالا لولح نم لوقت ام يهاضي ام

 هاننتا ام ناف هتربو هتمكحو ةيملالا هتوقو هلاعفا ممل ادباو هيف وهو هنم
 انصالخ ىلو يذلا ناللف . ةميقتسما ةيناب قألا سمتليو لقعي نل ةيافك

 حورو بالا عم تاكربلاو دهمللاو دنلا ةرمطملا ءارذعلا برم نم هدسجت

 نرهادلا رهد ىلا. سدعلا

0 



 ا ما/

 كل أ ا

 ا

 . لزملا باتحإا اذه ميحضت نم دملا اذه ىلإ هل دماو انف

 اوسرام نذلاو هللا هملعي ام ةيانعااو ةقشملا نم لبسلا اذه يف انفلكت دقو

 ىلع اهلباقت ىرخا ةخسن باتكلل اندنع سبلو ةعدّملا تاطوامخلا ةءارق

 يذلا ريسيلا ءىثلا ىوس اهححصت ىلع اه نيغتسل ةصاخ

 ىلع ينفقوا وخيش سدول بالا ةرضح نا الا ٠ باتكلا لوا ين هانركذ

 وهو توريد ىناكلا بادكا ذحا نم اد هارتشا طوطخم بات ذا

 لو الا- ةدسأأ نم ءاعر الا موب ةظع» هيف موصلا ءايال ظعءاوم عومج :

 ف نيب نارح فقسا :سرودواث رابلا انبال ريكحاا موصلا نم

 هغو اًيدلا ذه ىف انريسمةنوكب نا ىنس تمص و لئار لا تلف ٠0 ١

 اذه: يف 'ةرق ىلا فيلات نع اهعيضاوم قرفتو اهذلب فلتخت نكو « كلذ
 سدقلا ةّتكم ىف مدق طوطخم يف ةدوجوم اهسفن ةظعاا هذهو عودجلا

 مدال ههه. ةس انسروط يف: تبتك ف يرشثلا سدقلا ىف مورلل بوعي
 0 نارام جر الو اهللع تابوقو ةعدق ةخسن ىلع حيسما ( 4 ه١)

 روكذملا باتكلا اهتيضتن ىتا تاظملا يقاب ريظن ةينانويلا نع ةمجرتم

 ةرضل هد عبطلا 0 باتكلا 301695 قرشا ةلخأ ترشفل

 ن.رشعلاو ىباثلا ءزذسا ىف ةسداسللا ةّئسلا قرسشملا )١(
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 ركذ « ةيبرعاا تاطوطخملا مدقا » اهناونع يعوسبلا فولعم سدول بالا

 نم نوطيراخ سسدقلا قبس يف بتك دق طوط# ىلع هفاشتك ١ اهف

 تايداعلا راد ف هدحو محي هلال بابا ةنس فشلا سدعملا لامعا

 نم روتبم باتكلاو ٠ ندنل ةنيدم يف ةبقرشثلا تاطوطلا نيد ىناطيربلا

 اذه نيد هفلؤم مساو هش يذلا لواآلا فيلاتلا مدن هنم 2 هلوا

 بالا ةرذ> نظ كلذلو . ةرق يبا ىلا بسن روصلا ماركا ىف يناث فيلات

 ا( ةباغم نمل رهط ال اشيا هل لوألا فلاتلا نا, رروكحّلا

 نيفيلاتلا نيذه نيب ةيوغللا ةبباشملو طوطحملا اذه يف نيزنلاتل
 ةذبنلا هذه مذا نا يزع يف ناك دقو ٠ قرشلا يف هترشل يذلا رميملاو

 اهب تفرع املاح كلذلو متاو لك ١ باتكلا نوكيل اذه ىعومج ىلا
 قرشملا يف ردصت نا لبق كلذب هترضح تنذاتسا

 ةضماغ اهممدجو 0 لوا [مهلاطاوا قاشلا تودع ا اهانالا

 مسقلا وهو اهنم لوصف ضعب الا رشد مل ةصقانو ةريثك عضاوم يف ىنعلا

 فيلات لك اشد ال :ىل رهظ ام ىع يهو روكحذلا بالا هخسن يذلا

 هتحح ةوقو هبلاسا ةعارب نم ءىث اهف سبل ذاعومجلا اذه يف ةرق يلا

 تانالا فالتخا ق امس الو هماصخا عم هلادج ىف .هتدشو هملق ةدحو

 . ةروك ذلا ةذبنلا بحاصو يعومجم يف ةرق وبا اهسفن اهب دهشتسا ىتلا
 005 افراتعس ل سدتلا تاكلا نس ثانا رخبس امبنم لك كذدقو
 ةدبنلا بحاص داهشتسا هو نينثالا نيب قرفلا ملعب انه اهنم ىلوالا

 ىعومم ىف تدلون ذاق ٠ < انيبظو هنتراوضا مع ًاناننا ناخنل 5 ىلامت هلوش
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 نعىنغو ةبافك اذه يفو « انلاثتو انتروص ىلع اناسنا اني اوقلخا وا اذكه

 برخغلا ضرا يف روبقلا ناد ( +٠١١ ةحفص ) هلوق فو ٠ اهريغ ركذ

 رشي ةدحاولا ةراغلاو دجاولا ياا يف ىتاب ةراجج نم توببو رواغم

 اهدي ؤيو ةرطايبنإا ىاةقراشملا نم ةذبنلا حاصلا لس لا لا

 ىلم امهدجحا ةرق ىباب ايعد نانثا دجاو رصع يف دجو هنا بهذ نم. يار

 كلذ روظي مك يروطسف ىناثلاو عومجلا اذه بحاص وهو ىنوديكلخ وا

 وخيش سلول بالا .ةرضح ةروكذملا ةذبناا ىلع اهقلع ىتلا ةيشالبا نم

 يهو انه اهبثن كلذلو فلولا فيرعت لييس ِق ةدئافلا نم ولخم ال يهو

 انه امسورنف ةعدقلا فيل تا ضب يف اركذ ( ةرق ىلال يار هل اندجو متو

 يفةاجبو + نيهشلل ليبرلا امنه قي ىف لاوقإلا سرا كا

 مورلا نا , ينيدراملا ينايرسلا لايئادل ةيفدلا لوصالا يف قارشالا باتك

 قيدد وانو .نتيهارلا نموييبيكم نامزىلا جاو لموت وة

 (يتر دوا فيحصت هناظنو ) قيردوات ةرق ابا امدف , ىتشمدلا انحوبويفاوملا

 نيسدقلا عم ةدجاولا ةئيشملا ةعولبل نيضقاثملا نيد هلمحو نارح ىلا ِهبِسو

 ىجيسملا قرشا باتك يف ءاجو ٠ قشمدلا انحوبو سوءيسبكم نيليلملا
 نوت هل نا هاتوا اعدق طوطنع باتكن ع "القت هك نايكولل
 باتك يف يورو 76+ ةفوؤلا ةيَروسف ْْنا رج ةئددبم ىلع اس ناك اذه

 ىفو ا ةرطابنلا ةرتك نم .ةرق.ايا ينا ىطبقلا ِتاكرب ينال ةملظاا حابيصم

 ةصقد ( هم ص ) يناثلا ؟نملا ىف تيب را .ةينايريملا ندا تاطوطخم ةمعاق

 « ةرق ىلإب :برهاا دنع فورغملا نيييصنو نا رج فيةببا از نم نوعوش رإم
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 00١ هس ) ردنتكسالل ١ مه ةنس دادغن يو كانه لاَشو

 ةرضح ىف ىرج لادج سراب ةباكم تاظوطخ نو ( حيشمللا

 ةطئار يناو ىلللا ةرق ينإ نيدو ةرطاسنلا ّىءاثاج عوشل دبع نيب نرفألا

 دحاو نمز .يف نابتاك دجو هنا تاداهشاا هذه نم ذخؤيف ٠ ينومعتلا
 لع اقتسا اك أّتنز نم نوعمش همسا يروطش امهدحا . ةرق 3 :

 يديالا هتاقاتت يلدج قلاب اذهلو ٠ نيدصنو ( اهزلل ةرو ألا نك

 "خلال. قرشلا ف ةصاخلا نتازخو:ةثروا تتاكم ىف ةديدع سلا هنم

 بركلا نخاص وهو ةثيادونملا ةعدبلا تضان 5 0 هع يلم

 اهنم دجوو نانوبلا ٠ ءاب الا عومجش يف يف مسق اهم عبط يتلا ةديدعلا ةيومالا
 يفاولم سولو: ى هاذا أشان 010 يروملا نالضافلا ناواالا 1

 000 اة دل نايل ا( نككاوب) ناك ع لع اهبل الل ناوي ٠ نعارشنلا

 2 ةنكما ةدع يت اهعقوم نييعت 85-5 نك 7 نيرا نيب ام

 ماشلا ةظروغ يف نارحو : ًايدلا ىف ديماوملا نارخن اهنم منالا اذهب ماشلا
 أهلعلو . ( مس» :  توقال كادنبلا بهجت معان ) تلح ةلانا يف نارحو

 رق قرود ايزند نمسا الا ناكر تحتتطف اهركتتاابل ' قيس ىلا: ةولق

 ؟ مهتم نم نازطم اهف مهل ناكنييكللا نال لطف اكان

 لكك اهنعبش نب ين“ نيت ىلا ةخسنلا نم املك زيغا مو لدا مو

 ضع "ىف نهذلا فقوتسا انف“اليو ط ركحفااو رظناا لامعا دعن قدك

 ىتخ اه ازانع: ضع ' ىف غقو لاخ وأ شدوشتل انهههف '” نع اهنم 'م عضاو ما

 ف باتكلا ا.ةرابع انشا ةمااخعاوباةادفانداوا ةطقاخس كازاعلا'مانمن تزابط
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 ةضراعلا ةوق نم فلؤلا هب فرع ام ةديعبو اهنابب نسحو اهناعم حوضو
 خوسرو اف ةحيصفلا بيك ارثااو ةيبرعأا ةثللا بيلاسإب فرصتلا لع

 تل يكمل عاماو اانسل قيغ ىف ةيناسللا نونفااو ةيفسلقلا مولعلا ىف دقاق

 مل, هلل دملاو هنا ىلع. فلؤملا ىلا ال خاسنلا .ىلا لاخلا اذه بس نا: ىلع

 ىلا ةغسنلا نال ًاليق الا هيف اوبعالت لو | ًاريثك باتكلا اذه اولقاش

 امري اكد: اهلع اهلباقو :لسويليسإبا ناولخملا نكذلا.ليطلا تسلا ١ ل
 هذه انل قا هتانع لضفشو ٠١6١ ةئس خيرات تناك«:اهعماش ىلع هقلع

 8 هندحو يذلا معلا ىلا ةّساظملا لك ة ةقن أظف و ةددرفلا ةعندفلا

 ( ١ ىلا غو ةحفص نم انك لوا ىف ةتركذ ىذلا ميدقلا طوطخ لا

 نم ) قيصلا سويمبتقا نارطملا رثالا ببطلا هماعم هلبق هبتتك يذلا مسقللو

 ( ١07٠١ ةحفص ىلا ١٠66 ةحفص

 نا ل و ا مدقتب ناكح ابف خالصا لجو

 يل اا ايشب ليس اطلاو/ لعادحؤا و ةرايت/وااًاقؤذلغ ناك ا ا ا

 3 ىع ةلالدا نيلاله نيب اهعضو « نيتيليثونم ,ةلك الا ىتضن تاذ

 : انل حبش ال ةفدارم ةلظفل نم اهلدبا دقو 50-0

 مره ةحفنص- كدت حج الا اش لصالا نم فذحا حلو. اهلصا نع القا

 كلذ: س دقو قيقحلا هعضوم ةفرعم خساناا ىلعو ىلع رذعت ذا ةلاسرلا

 هتخسن سوبالسا/ :تازطملا لقت ىلا ةخسناا هداج يذلا" يا داجلا طاغ ىلا

 نم ةديحولا ةخسشلا هده.انل هتان :ناارطمل اذهل لضفلا لك لضفااو اهنع

 هنازؤضرو هتمحرب هللا هدمغت ديرفلا ليلطلا فيلاتلا اذه



 لدك]

  ةيانويلا ةرق ىلا فيلا له

 ةمجرتم ةينانويلا ةرق ىلا فيلات سرهف انه تيثن ةدئافلا ماتا لجالو

 ةتكحم ىف ةخس نم نيم اهعبط ىتلا نانويلا ءابالا فيلات ةعومج نع

 ا ا صلخلا رد ةسردم

 00 | نق امانا رعت لع ًاطتسا:نالم اييذلا ةيق 1 20-0

 نمؤم ريخو يحيسم نيب ةرواح وهو ٠ صاخلا مهنم انصاخ ءادعا
 ةقئرا ضحدو . ةفسالفلا اهلمعتسل ىتلا تاماكلا حرش يفهل +

 نينا ةيسنلا نييرافدلاو 6 مهل سار ال نيقلا » قايلاه انك آلا

 تابثا ىلع د لع هيلع حرتقا ىصمح لجر عم هل ةرواحم ب

 كلا وف

 نم ةلسرم بسيعلا نم يربلا مقتسملا ناعالا حاضيانمضت ةلاسر

 م ازابا قينرمولا يف لا فت ارالا ىلا ماش وا كرب راع , اموت طوبخلا ايابلا

 نم ةججرتمو نارح - ىلع ًافسا رئاصلا ةرق ىلإب بقللا سرودوا' ةيرملاب

 ىلع ةبوتحم تاسرا هعم يذلا يميلشروالا ىسركلا مق ليئاخغ نهاكلا

 نو دمحلا مالكلاو ينوديكلملا عم لا ديباج لاش قيفلاو ديحولا ناعإلا

 انمللا ميبسللب نامالا ضخم امع

 سلوبو سرطب توسان وه حبسملا توسان نا لوقت اذال ..هل

 قابو ساوبو سرطب دسج وه هلوانتت يذلا حسبسملا هدسج نا لوقت دلو

 هيلع باوملا هليو سانلا



 ل

 : 2 - حالف لعب يملا شما لكلا مد ةئطخ سند لاما كاينأيف" ١
 ظفحم علا دقانعناف هعرز 3 تم أولا ف أمايا هلعخو ةمركلا نصغ ذخا

 ذخاي نملث حيسملا دسجم نم انيلا ريهطتلا ةممن لاضتا ابن تيباوا ل
 0 هنم مانا خبطبلا نافهعرز ملسعلا ينأماياهلعجنو خيطبلا ردد

 ناطيشلا عم حيسملا ةيراحم ف هسفن نارح ففسا-سرودواثل 7

 ناطيشلا ىلع حبسملا راصتنا رشبلا'دافا اذامو

 حيسلا . له هل لاق ينارعا لاؤس ىلع باوج هسفن ةرق.يىنال م

 لثم يف كلذونادئاز سدقلا حورلا ونالا اذاف رخآ هلا كل لهو كلا

 رفبكلا ينارصنال لو نم ىلع هباوج ىف ؛+ ةحفص ركذ يذلا لئلا ريظن
 | بالا ريغ هلا .لكب

 حبسملا دوهلا بلص له هل لاق يرجاحل هباوج هسفن ةرق ينال "5

 ًاهركم ما هرايتخاب
 اماهنمةزيثك ءايشاةاروتاايف نا اهف هلنهربي يدوم عم هل ةرواحم ٠

 نيسدقلاا نم هل ةروص اوناكنمىلع لاش ام اهنمو حيسملا علاق

 نا : ةرق وا هل لاق يروطس عم ةرق ىلا سشرودؤاثل- ةرواحمبا 5

 وهو ٠ ضرالا ىعو ءامساا ىف يل ىطعا ناطلس لكل اق هللا نا ما ءارذعلا

 ةيالا خذه ةزيلغ ق م.نةلماس قهرا ١
 ما ناسا انع' تام:نم : ةرق وا .هل لاق يروطس عم ةرواحم ١

 ناسنالا:اذهنالاق اذايروطسنلا لع ه» ةحفص يف در امب هيلع درو هلا

 ١ هننارمحو هرايتخاب اذنع تام



 ل17 ال ةقيتجانازلا نم داو مل نا ةملكلا نا ىفهل ةرواحم م

 يف همالكر يظن اهف همالكو ًابعبيط ال ريبدتلا لجال تامو ملأتو عاجو

 ليك ناي ىف ١2١ ةحفصو نانا ةملكلا ناض.ثتفكاا نآس ىف ١١١ ةحفص

 ١ تايس'الا لمع هنا ةملكا لاق
 ءارذعلا مثرم نوعدت اذامل هل لاق يروطسن غم ةفيطل ةواواك اوتو

 لب ةرقوبا هباجا . هللا ما ةظمل سدقلا باتكلا ىف ينراو حبسملا ما ال هللا ما

 حيسملا عوس: داوم اما » ىتم لصف هل ركّذدف معيسلا ما ةظمل هيف ينرا تنا

 ىمدت نإ بج .حيسلا عوس تدلو يتاا نا جتنتساو ء1ل ناك اذكهف

 ىتعلاوةَميمْلا تدرا اذا اماو ةظفللانع تلاس ةرق وبا هل لاّمف. حيبسملا ما

 هللاءا ىيدت نا بجي هندلو ىتلاو .هلا حبسملا نا ىلع ناهرب فلاب كل تبا

 هلا اعب هحسم هللا ناو حيسلا ,ناش ين يروطسن عم هل ةرواح ١,١6

 امم هلاو حوسمم ناسأا اذا حيسملاف حسم ال هللا نوكل ناسنا
 ناكم لك ىف هللا.نا لوقت الا هل لاق. ىثثو لجر عم هل ةرواع ”ىد

 يذلاناسنالا لّمع لثت هيلغ هباوجو. هما ءاشحا ىف نوكي نا نكمي فيكف

 كلذ عم وهو اهمهشو..اهبف لعفو هنع ةجراملا:رومالا بلطيو ثحب
 ناساالا نم ولخم ال

 آم عسل لوقي فيكم لاق نمؤم ريغ عم هل ةرواحم ١١7

 لخدب نا نكما فيكو تاوامبلا توكلم لخدد ال حورلاو ءاملب دمتي مل
 ناب هل هباوجو ٠ تاوامسلا توكلم حبسملا ىجي لبق اوناكن دذلا نوقدصلا
 ملا مهنع يناذ سدقا انا لو ثيح مهنع دمتعا حبسما

 بيل بي ةيتبطننط . مضنية ب بيتا 2غ ال 0ككت#كشيةنيسممم-_إ + و فقفة_6 8 _خَحط721*2__”“ 017772000111 0001010011111 اااااااا#ذآذ3_ئ27 ل0 ا
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 انحوو نسدقلا نع هلقت مالك وهوةسك ارسل دجا عم هل ةزوام

 ( ىنثمدلا فيلات عم كذ) 3 حبسملا ليجتاو ىموم ةوعد ف .ىتشمدلا

 روك ذملا عم هل نايرواحم ”... و و

 نيريقملاو راغصلاةوءد وا زركب ةينارصناا ققحت يف هعمدلةرواحم 4
 ييسلادسج وه رهاطلانايرقلا وا سدقلا زيان ا يف هعم هل ةرواحم ++

 -س :
 أاضا قدح هلا وه ناسالا حيبسلا نا ىف هعم هل ةرواحم »+

 تاجوزلا ةدحو يف هل ةرواحم 4

 ةيازالاو ءادتسالا مدعو رهولجا ىف هل الداعم امانا نا محم ىف و

 فام امهسافوردييةيسفملا مت رز
 ناو ًائاد دلي .هعبط نم نبالا نا قتحي تيارا عم هل ةرواح. +

 ماد دلون نبالا

 ةيحلالا تالامكلا وا ىتسملا هللا ءامسا ىف هل ةلاقما : ب:

 ىلع نالدب امهناو توهاللاو هللا ىنمم يف قيتارا عم هل ةرواحم 4

 دحاو.ء.ىش لعل نينثا

 دلو ذا حيسملا اهذختا يتلا ةعيبطلا يف يروطس' عم هل ةرواخم مب

 | دسم

 ببنحي هناو ًامم.ناسناو هلا حيسملا نا يف بوعي عم هل ةرواحم |:
 ةعيبط بسحب هناو .ناننلا ءارذعلا محرم نم اهذخنا ىتلا ةيرشبلا هتعيبط

 ! 95 هلا وها ةفلكلا

 لدع ياي سوناجيروا .باما نم هل لاق نم ىلع درب هل ةرواحم و



 اناا

 ْ ديالا 1 وا ةنس فالا ةرشع بدعب نأ نيس رششع اطخا يذلا ىلع مكحن

 مثالا لمف هد لا ةيواسم مالا نع باقعلا ةدُم نوكت نا بجي ال هنا

 توهاللا . نونا ْوِي .نذلا برعلا دحا عم هل ةرواحم ٠

 يروطس م هل ةرواح مس

 نامزلا يف هباوحو لاؤس

 رشلاو ريخلا عدبم يف ينام باعصانمبرعلا دحا عمدل ةرواحم مه

 قوام ريغ ما قولخم هللا مالك يف ةرواحم

 ةيحلز مل ما تنام هللا ما اهنوعدت ىتلادل لاق يىروطس عمةرواخم ما

 مظعا نم نادمعلا انحوب ناش يف هل لاق لجر عم هل ةرواحم م

 نم مداملا كلسغو مالا ىلا تبهذ اذا هباجا هنم سدقلا ما سدقلا

 لوسغلا ما لساغلا مظعا نوكي

 ىف ةرهاطلا ريغو ةرهاطلا ءايشالا نع هلاس لحرا باوج مو

 ديدخلا دهعلا
 نم ةمعن هناو ًاعبط تولاو مال الل الباق ناكمدا دسج نا يف

 ةفئاخملاب ةمغنلا هذه هنم بلس نا ىلا توملاو عاجوالا نم ًاتوصم ناكّلل

 "0 1)[توم نحنو توملا تبما فيكو توما يت هل ةرواحم

 سدقالا ثولاثلا» ةكحرتشلا ةهلالا ءامسالا ْق زجوم حرشا 4؟

 ظ هنم مونقا لكل ةصاخلاو

 توهاللا ةعيبطو دسحت مونقالا ناو هدسحنو حيسلا داتا ىف +

 ةماكلا مونقا يف ةبرشإلا ةعيبطلاب تدحت

١ 



 و١

 ذا

 1م

 ؟

 اذذك

4١ 

1 / 

 س رهف

 نارطملا حسان ةجرتو باتكأا فيرعت وفل ولا فيرعت يف ةئطوت

 نانيف سويليسأب
 ال ةلرح ناو هتقيلخ يف هللا نم ةتاث ةيرح ناسنالل قمح رميم

 ةّب هوجولا نم هجو نم رهقلا الع لخدي
 نولوق ذا ةحلا ةثالث اولوش نا ىراصنلا مزاي ال هنا قدح ريم

 حودو نبالاو بالا ناو . هلا حودرلاو هلا نبالاو هلا بالا

 هتدح ىلع ًامان مهنم دحاو لك ناكولو هلا سدقلا
 لوقت امنأ انع تام حملا نا انلق اذا اناو حيسملا توم ىلا |

 انع تام يذلا وه روهدلا لبق بالا نم دولوما يلزالا نبالا نا

 توما اذه لقعي فيكو ةيئاس'الا هتعيبط يف لب ةيحلالا ةتعيبط يف ال
 هيلع هلوقت ىتلا ةهللا يف يلزالا نبالا ىلع لاَ نا نسح هناو

 1 ةيكذول) |

 لطاب وهف لبجنالا هقمحت ال ام لك ناو ليجنالا قّدحت رميم
 هب تلح ىتاا حببسملا عاجواب الا هتئطخ دحال رفغي ال هنأ يف ريم

 بالل اهبرقو عاجوالا هذبب نمؤي ال نم ناو ساناا ناش يف
- 

 ادبا هيونذل ةرفغم الف

 همم لزن ملو رهوملا يف لدع وه ايبا هلل نا قتحم ريبم
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 ناك هل قيدص ىلا سدقلا ةرق 00 ةلاسم ةباجا يف ةلاسر

 ظ 900 لاه در دع اهلك دونر راق ابوهم

 حيسملا نع اوأبنت نيذلا ءاينالاو ىبوم سومان قيحت يف رميم
 محرم نم دولوملا حيسملا ذيمالت ممالا ىلا هلقت يذلا رهاطلا ليجنالاو

 لكلا لانسان ا ةسدب لوي رالا | نينجحو ءارذملا

 لا دم اج 10 0 31 لجل هلم لك لاطاو
 هيف لحن بحا امف لولملاو دسجتلا هلل ركس نم ىلع درلا يف رميم

 ةلزنع ةرّبطملا يرم نم ذوخألا دسملا يف هلولح يف هناو هقلخ نم
 ءامسلا ىف شرعلا لع هسولج

 7 3 اناتكلا ةماخ
 ةينانويلا ةرق ىلا فيل 5
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 ُْق 1

 هرس ١

 ةوب رعلأ ا

 كلت ىلع متم ع

 همعشلا 15

 ىل 1

 خيسا اق
 ىنأي 0
 ىرث 15

 مان ع

 كللذ 14

 نئعنصت 12

 امو امو 5

 مايالا لال
 ا 7

 أمات اهلرطحلا 1

 ةاروتلا اه

 عاشتسلإ ناك /

 رخآ ىف وحن ١

 اوزهه 7

 انعام اندحا 1

 ةديحلل ١١

 كلواتا 20 ١

 هناك نا 0

 مايالا رخا
 أنيب

 انا انلاس وتلا حو لاو ريالا كت بسو

 ةاروبلاب

 عنشتيي نا كل ذك ناك

 رخأ وجن يف
 ( هدعبإ يذلا ىو هيف عفرأ اب) نوزبتي

 انعتاميلزالا نبالانا الو اندحا
 ةدمحملل

 تاكو
 ناك نا هنال



 ىثا 0 ا

 ناذا / ع

 تاكو اه قذف

 لزالا 5 »

 6 ١ ا

20 5 0 

 3 1 ١١

 دا // 1١

 هللا 5١ ١5

 ا سرع

 ينادلا 14 »

 بتكلا نا 15

 سعنلا 0 ١١

 لاقي الا كس

 ط هلو زي الو 1 ١١

 قارتلالا ١14 ١

 أهنم | نا

 الكا 9
 ةووص || اليل

 . لستفل انه هاا

 ةمادجلا 1 اما

 دا 1 6

 لاش نا

 سومانلا نم اطوب لوزي الو
 قازتلالو

 ايبادأ
 الكل
 ةروص

 ةيادحل

 : دا
 ىيى

 كرركت دفو اني لثم اهحالصا يتاف يتلا طالغالا نم هذه ريغ ينب دقو
 اجلا هلو عبطلا دنع ترسكت فورح ضب و, سيدام تنا انيب هلؤق نم

 رمآ لك



 سدللا تناقا هتاوّصوم 0 را رهالا ىقاك

 دالامال تاع نردأا ْق نرود كمل 0 باتك لإ

 ل هقباتم دب ع

 رادقلا ىف ةذئاسالا راكو . تالّملاو دنا را تعمجا
 1 هنأب يف مضو ام لضفا نم هناو سبا
 هدئاوف مدعي الو هما امم: نم دا لم الا ش اناا نم
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